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1 Ασφάλεια
Πριν την εγκατάσταση ή το χειρισμό των προϊόντων, διαβάζεται πάντα τις Σημαντικές οδηγίες
ασφάλειας, οι οποίες είναι διαθέσιμες ως ξεχωριστό πολύγλωσσο έγγραφο: Σημαντικές οδηγίες
ασφάλειας (Safety_ML). Αυτές οι οδηγίες παρέχονται μαζί με κάθε εξοπλισμό που μπορεί να
συνδεθεί στην παροχή ρεύματος.

Παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
Οι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές που δεν επισκευάζονται πλέον πρέπει να συλλέγονται
ξεχωριστά και να αποστέλλονται για περιβαλλοντικά συμβατή ανακύκλωση (σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια οδηγία περί απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού).
Η απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών πρέπει να χρησιμοποιεί τα
συστήματα συλλογής και αποκομιδής που εφαρμόζονται στη σχετική χώρα.
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2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο
– Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία

οποιουδήποτε από τα προϊόντα του CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα.
– Φυλάξτε το σύνολο της τεκμηρίωσης που παρέχεται με τα προϊόντα για μελλοντική χρήση.

2.1 Σκοπός του εγχειριδίου
Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση, τη
διαμόρφωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των προϊόντων του CCS 1000 D Ψηφιακό
συνεδριακό σύστημα. Για ενημερωμένες εκδόσεις της τεκμηρίωσης, ανατρέξτε στις πληροφορίες
που σχετίζονται με το προϊόν στη διεύθυνση: www.boschsecurity.com

2.2 Ψηφιακό έγγραφο
Αυτό το εγχειρίδιο διατίθεται ως ψηφιακό έγγραφο με μορφή Adobe Portable Document (PDF).
Ανατρέξτε στις πληροφορίες προϊόντος στη διεύθυνση: www.boschsecurity.gr.

2.3 Κοινό
Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται για υπεύθυνους εγκατάστασης, τεχνικούς και χρήστες του
CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα.

2.4 Προειδοποιήσεις και σύμβολα ειδοποίησης
Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τέσσερις τύποι συμβόλων προειδοποίησης. Ο τύπος
σχετίζεται άμεσα με την επίπτωση που μπορεί να προκύψει αν δεν τηρηθεί η προειδοποίηση.
Αυτά τα σύμβολα προειδοποίησης, από τη λιγότερο σοβαρή έως την πιο σοβαρή επίπτωση, είναι
τα εξής:

Γνωστοποίηση!
Περιέχει επιπλέον πληροφορίες. Συνήθως, η μη τήρηση μιας "ειδοποίησης" δεν καταλήγει σε
βλάβη εξοπλισμού ή τραυματισμό.

!

Προσοχή!
Αν η προειδοποίηση δεν τηρηθεί, ενδέχεται να προκύψει φθορά του εξοπλισμού ή περιουσίας ή
ελαφρύς τραυματισμός.

!

Προειδοποίηση!
Αν η προειδοποίηση δεν τηρηθεί, ενδέχεται να προκύψει σοβαρή βλάβη του εξοπλισμού ή
περιουσίας ή σοβαρός τραυματισμός.

Κίνδυνος!
Αν η προειδοποίηση δεν τηρηθεί, ενδέχεται να προκύψει σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

2.5 Πνευματικά δικαιώματα και δήλωση αποποίησης ευθύνης
Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση
οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή, ηλεκτρονική,
μηχανική, με χρήση φωτοαντιγραφής ή άλλως, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του
εκδότη. Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη άδειας επανεκτύπωσης και χρήσης αποσπασμάτων,
επικοινωνήστε με την Bosch Security Systems B.V..

http://www.boschsecurity.com
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Το περιεχόμενο και οι εικόνες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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2.6 Ιστορικό εγγράφου

Ημερομηνία
έκδοσης

Έκδοση τεκμηρίωσης Αιτιολογία

2014.09 V1.0 1η έκδοση.

2014.10 Έκδοση 1.1 Φωτογραφία εξωφύλλου και ενότητες: 2.6, 3, 4, 4.3,
4.5, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.3, 7.3.1
(συμπεριλαμβανομένης της εικόνας), 7.3.3, 7.3.4,
7.3.5 (συμπεριλαμβανομένης της εικόνας), 7.3.6,
7.3.8 με τροποποίηση.

2016.05 Έκδοση 2.0 Προσθήκη νέων ενοτήτων: 3.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 6.4, 7.1.2, 7.2, 7.3.2, 7.3.3, 7.4.1,
7.5, 11.3
Ενημέρωση ενοτήτων: 2.6, 3, 6.1, 6.2, 7.4.2, 7.4.4,
7.4.6, 8.1, 9.1

2018.08 Έκδοση 2.1 Ενημερωμένη ενότητα: 7.4.6
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3 Επισκόπηση συστήματος
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Εικόνα 3.1: Τυπική ρύθμιση συστήματος

Το CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα είναι ένα συνεδριακό σύστημα άμεσης
τοποθέτησης και λειτουργίας, ιδανικό για συνεδριακούς χώρους μικρού έως μεσαίου μεγέθους,
όπως δημαρχεία, τοπικά επιχειρηματικά κέντρα και αίθουσες δικαστηρίων. Τα βασικά
εξαρτήματα του συνεδριακού συστήματος είναι τα εξής:

1. Μονάδα ελέγχου: υπάρχουν δύο τύποι μονάδων ελέγχου: η μονάδα ελέγχου CCSD‑CU και
η μονάδα ελέγχου CCSD‑CURD. Οι λειτουργίες και οι διαφορές τους περιγράφονται στην
ενότητα Μονάδα ελέγχου CCSD-CU(RD), σελίδα 11.

2. Συνεδριακές συσκευές (CCSD‑Dx), οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν ως συσκευές
συμμετεχόντων (2) ή ως συσκευές προεδρεύοντα (3).

3. Συσκευή προεδρεύοντα (CCSD‑Dx).
4. Καλώδιο Συνεδριακής συσκευής (και καλώδια επέκτασης, εάν απαιτούνται): συνδέει τις

Συνεδριακές συσκευές, τη (τις) Μονάδα (-ες) ελέγχου και την (τις) Μονάδα (-ες) επέκτασης
σε αλυσιδωτή διαμόρφωση.

5. Καλώδιο Ethernet: η θύρα Ethernet χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του φορητού
υπολογιστή ή του Η/Υ, της κάμερας IP και άλλου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για τη λειτουργία του CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα.

6. Η/Υ/Φορητός υπολογιστής: μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά για την αναβάθμιση του
συστήματος ή για τη διαχείριση των συνεδριάσεων, την προετοιμασία των συνεδριάσεων και
τη διαμόρφωση του συστήματος.

7. Μεταγωγέας Ethernet: δρομολογεί τα δεδομένα συστήματος μέσω Ethernet.
8. Οθόνη: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή του συμμετέχοντα που έχει το λόγο.
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9. Ασύρματο σημείο πρόσβασης/δρομολογητής: χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια
ασύρματη συσκευή tablet.

10. Συσκευή tablet: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση συνεδριάσεων, την
προετοιμασία συνεδριάσεων και τη διαμόρφωση του συστήματος.

11. Συνεδριακή κάμερα θόλου HD: καταγράφει την εικόνα ενός συμμετέχοντα που έχει το
λόγο.

12. Ομοαξονικό καλώδιο: μεταδίδει το σήμα βίντεο μεταξύ της κάμερας και του HD-SDI (13).
13. HD-SDI: χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στην οθόνη (8) και το μεταγωγέα δικτύου Ethernet

(7). Υποστηρίζονται τα TV-One CORIOmatrix mini και Kramer MV-6.
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3.1 Μονάδα ελέγχου CCSD-CU(RD)

P

T

T

Εικόνα 3.2: CCSD‑CU
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T

T

Εικόνα 3.3: CCSD‑CURD

Η Μονάδα ελέγχου είναι η κεντρική μονάδα του CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα.
Βασικός σκοπός της είναι ο εξής:
– να παρέχει μια διασύνδεση για τη σύνδεση συνεδριακών συσκευών και περιφερειακού

εξοπλισμού.
– να παρέχει τροφοδοσία DC στις Συνεδριακές συσκευές.
– να παρακολουθεί και να ελέγχει το CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα.
Τα κουμπιά αφής και οι ενδεικτικές λυχνίες LED στην πρόσοψη χρησιμοποιούνται για τη
διαμόρφωση και τη λειτουργία.
Η Μονάδα ελέγχου διαθέτει ενσωματωμένο περιβάλλον εργασίας προγράμματος περιήγησης στο
web, η πρόσβαση στο οποίο είναι δυνατή από tablet, φορητό υπολογιστή ή Η/Υ. Το περιβάλλον
εργασίας του προγράμματος περιήγησης στο web μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή και
τη διαχείριση της βασικής και προηγμένης διαμόρφωσης συστημάτων, όπως για τις επιλογές
διαχείρισης μικροφώνου και ψηφιακής εγγραφής. Οι αλλαγές διαμόρφωσης που γίνονται στη
Μονάδα ελέγχου ενημερώνονται αυτόματα στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος
περιήγησης στο web και το αντίστροφο.

3.2 Μονάδα ελέγχου με εγγραφή MP3 και DAFS

P

T

T

Εικόνα 3.4: CCSD‑CURD

Το CCSD‑CURD έχει τις ακόλουθες επιπλέον δυνατότητες:
– Ενσωματωμένη συσκευή εγγραφής MP3 με εσωτερική μνήμη και εγγραφή μέσω USB.
– Ενσωματωμένη ψηφιακή καταστολή ακουστικής ανάδρασης (DAFS).
– Ενσωματωμένο μεγάφωνο και υποδοχή ακουστικών με δυνατότητα ελέγχου της έντασης για

ακρόαση της γλώσσας του ομιλητή ή εγγραφών.
– Πρόσθετες εξόδους RCA για εγγραφή μεμονωμένου μικροφώνου, π.χ. για εγγραφή από

μεμονωμένα μικρόφωνα σε μια αίθουσα δικαστηρίου.
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3.3 Συνεδριακή συσκευή

Εικόνα 3.5: CCSD‑Dx

Η συσκευή επιτρέπει σε έναν συμμετέχοντα να λαμβάνει μέρος σε μια συζήτηση, μιλώντας στο
μικρόφωνο και ακούγοντας τις εργασίες μέσω του ενσωματωμένου μεγαφώνου ή (προαιρετικών)
ακουστικών. Διαθέτει τις ακόλουθες βασικές δυνατότητες:
– Κουμπί μικροφώνου για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του μικροφώνου.
– Ενδεικτική λυχνία LED πάνω από το κουμπί του μικροφώνου και ενδεικτική λυχνία με

φωτεινό δακτύλιο στην κεφαλή του μικροφώνου.
– Περιστροφικό διακόπτη στο πλάι της συσκευής για τη ρύθμιση της έντασης των ακουστικών.
Η διαμόρφωση μιας συσκευής μπορεί να γίνει είτε από μια «συσκευή συμμετέχοντα» ή από τη
«συσκευή του προεδρεύοντα», επιτρέποντας σε έναν χρήστη να λειτουργεί ως προεδρεύων μιας
συνεδρίασης. Βλ. Διαμόρφωση Συνεδριακής συσκευής, σελίδα 39.

3.4 Μονάδα επέκτασης CCSD-EXU

Εικόνα 3.6: CCSD‑EXU

Η Μονάδα επέκτασης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια Μονάδα ελέγχου (CCSD‑CU or
CCSD‑CURD) για την παροχή επιπλέον ηλεκτρικής ισχύος στο Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα
CCS 1000 D.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες Μονάδες επέκτασης για την επέκταση του
Ψηφιακού συνεδριακού συστήματος CCS 1000 D σε έως και 245 συνεδριακές συσκευές. Μία
Μονάδα επέκτασης έχει τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ισχύος σε έως και 85 επιπλέον
Συνεδριακές συσκευές (CCSD‑DS ή CCSD‑DL).
Η Μονάδα επέκτασης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα μέσω της Μονάδας
ελέγχου.
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4 Σχεδιασμός
Προτού χρησιμοποιήσετε το CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα, διαβάστε αυτήν την
ενότητα για να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε όλα τα εξαρτήματα για τη σύνδεση και τη λειτουργία
του συστήματος. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει, επίσης, σημαντικές πληροφορίες για τον αριθμό
των Συνεδριακών συσκευών που μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα. Βλ. Επιλογές και
περιορισμοί ρύθμισης, σελίδα 18.

4.1 Αποσυσκευασία
Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να αποσυσκευαστεί και να χρησιμοποιείται με προσοχή. Εάν ένα
αντικείμενο φαίνεται κατεστραμμένο, ειδοποιήστε άμεσα τον αποστολέα. Εάν οποιοδήποτε
αντικείμενο λείπει, ειδοποιήστε τον αντιπρόσωπο της Bosch.
Η αρχική συσκευασία είναι η πλέον ασφαλής για τη μεταφορά προϊόντων και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή προϊόντων για επισκευή, εάν είναι απαραίτητο.

4.2 Παρέχονται με τα προϊόντα
Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω αντικείμενα παρέχονται μαζί με τα προϊόντα σας:

4.2.1 Μονάδα ελέγχου CCSD-CU ή Μονάδα ελέγχου CCSD-CURD

Ποσότητα Εξάρτημα

1 CCSD‑CU ή CCSD‑CURD

1 Καλώδιο δικτύου τροφοδοσίας

1 Τροφοδοτικό 24 VDC

1 Καλώδιο micro USB

2 Σετ κουμπιών προεδρεύοντος για τη Συνεδριακή συσκευή

1 Εργαλείο αντικατάστασης για τα κουμπιά

1 Σετ ποδιών για επιτραπέζια χρήση

1 Σετ βραχιόνων τοποθέτησης σε ικρίωμα 19" 1U

1 Οδηγίες ασφαλείας

1 Σημείωση σχετικά με την εγκατάσταση

1 DVD με εγχειρίδιο λειτουργίας και εργαλεία υποστήριξης

4.2.2 Συνεδριακή συσκευή CCSD-Dx

Ποσότητα Εξάρτημα

1 CCSD‑DS ή CCSD‑DL

1 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

4.2.3 Μονάδα επέκτασης CCSD-EXU

Ποσότητα Εξάρτημα

1 CCSD‑EXU

1 Καλώδιο δικτύου τροφοδοσίας
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1 Τροφοδοτικό 24 VDC

1 Σετ ποδιών για επιτραπέζια χρήση

1 Σετ βραχιόνων τοποθέτησης σε ικρίωμα 19" 1U

1 Οδηγίες ασφαλείας

1 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
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4.3 Πρόσθετα εξαρτήματα
Τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το CCS 1000 D Ψηφιακό
συνεδριακό σύστημα, ανάλογα με τις απαιτήσεις:

Καλώδια επέκτασης σειράς LBB 4116 – Αυτά τα τυποποιημένου μήκους καλώδια επέκτασης
μπορούν να συνδεθούν στα εξαρτήματα που ανήκουν σε αλυσιδωτή διαμόρφωση. Αν θέλετε να
προσθέσετε ένα ή περισσότερα καλώδια επέκτασης στην καλωδίωση του συστήματος, φροντίστε
να ακολουθήσετε τις οδηγίες της ενότητας Επιλογές και περιορισμοί ρύθμισης, σελίδα 18.

Αριθμός τύπου Μήκος καλωδίου

LBB 4116/02 2 m (6,6 ft)

LBB 4116/05 5 m (16,0 ft)

LBB 4116/10 10 m (33,0 ft)

LBB 4116/15 15 m (49,2 ft)

LBB 4116/20 20 m (66,0 ft)

LBB 4116/25 25 m (82,0 ft)

Καλώδιο εγκατάστασης 100 m LBB 4116/00 – Αυτό το ρολό καλωδίου και οι σύνδεσμοι
LBB 4119 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία καλωδίων επέκτασης
προσαρμοσμένου μήκους. Βλ. Δημιουργία προσαρμοσμένων καλωδίων επέκτασης, σελίδα 17.

Σύνδεσμοι LBB 4119 (25 ζεύγη) – Ζεύγη συνδέσμων για τον τερματισμό των καλωδίων
επέκτασης από το ρολό καλωδίου LBB 4116/00.

Σφιγκτήρες καλωδίων DCN‑DISCLM (25 τμχ.) – Αυτός ο σφιγκτήρας καλωδίου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να ασφαλίσει αλυσιδωτά το σύνδεσμο μιας Συνεδριακής συσκευής στην
επόμενη Συνεδριακή συσκευή.
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Σφιγκτήρες καλωδίων επέκτασης LBB 4117/00 (25 τμχ.) – Αυτός ο σφιγκτήρας κλειδώματος
καλωδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ασφαλίσετε τους συνδέσμους των καλωδίων
επέκτασης. Κάθε αρσενικός/θηλυκός σύνδεσμος απαιτεί έναν σφιγκτήρα κλειδώματος καλωδίων.

Συσκευή μνήμης USB (μόνο για το CCSD‑CURD) – Απαιτείται κατάλληλα μορφοποιημένη
συσκευή USB, αν θέλετε να καταγράφετε συζητήσεις απευθείας σε εξωτερική συσκευή.
Ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες:
– Προτιμώμενος τύπος: Sandisk.
– Μέγιστη χωρητικότητα: 128 GB.
– Μορφοποίηση: Η συσκευή μνήμης USB πρέπει να είναι μορφοποιημένη στο σύστημα

αρχείων FAT32. Αν απαιτείται, η συσκευή μνήμης USB μπορεί να μορφοποιηθεί μέσω:
– του συνιστώμενου εργαλείου μορφοποίησης του DVD που συνόδευε τη Μονάδα

ελέγχου. Η λήψη του εργαλείου μπορεί επίσης να γίνει από τη σχετική σελίδα
προϊόντος της διεύθυνσης: www.boschsecurity.com

– του προεπιλεγμένου εργαλείου μορφοποίησης των Windows. Αυτό το εργαλείο μπορεί
να μορφοποιήσει μόνο συσκευές μνήμης USB έως 32 GB στο σύστημα αρχείων FAT32.

– Διαμέρισμα: Συσκευή με ένα διαμέρισμα FAT32.
– Σχήμα διαμερισμού: Πρέπει να είναι MBR (δεν υποστηρίζεται GPT).

Σημείωση: Το σχήμα διαμερισμού μπορεί, επίσης, να αντικατασταθεί από το εργαλείο
μορφοποίησης.

Καλώδιο USB με σύνδεσμο micro USB - Απαιτείται καλώδιο USB με σύνδεσμο micro USB, αν
θέλετε να μεταφέρετε την εσωτερική μνήμη (τις εγγραφές) σε υπολογιστή.

Καλώδιο Ethernet RJ45 - Απαιτείται καλώδιο Ethernet RJ45, αν θέλετε να συνδέσετε φορητό ή
επιτραπέζιο υπολογιστή στη μονάδα ελέγχου για την εκτέλεση του περιβάλλοντος εργασίας
προγράμματος περιήγησης στο web και τη σύνδεση καμερών του συστήματος.

Καλώδια RCA - Απαιτούνται καλώδια RCA, αν θέλετε να συνδέσετε προαιρετικό εξοπλισμό ήχου
στη Μονάδα ελέγχου, όπως ένα σύστημα ενισχυτή ήχου.

Καλώδιο XLR - Απαιτείται καλώδιο XLR, αν θέλετε να συνδέσετε εξωτερικό μικρόφωνο στη
Μονάδα ελέγχου.

Ασύρματο σημείο πρόσβασης (WAP) - Απαιτείται ασύρματο σημείο πρόσβασης ή δρομολογητής
που διατίθενται στο εμπόριο, αν θέλετε να συνδέσετε εξοπλισμό με σύνδεση Wi-Fi στο σύστημα.

http://www.boschsecurity.com
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4.4 Δημιουργία προσαρμοσμένων καλωδίων επέκτασης
Είναι δυνατή η δημιουργία προσαρμοσμένων καλωδίων επέκτασης από το καλώδιο εγκατάστασης
100 m LBB 4116/00 DCN‑NG και τους συνδέσμους LBB 4119/00 DCN‑NG (25 ζεύγη). Ανατρέξτε
στις παρακάτω εικόνες και τον πίνακα:

Socket

Plug

Εικόνα 4.1: Βύσμα και υποδοχή καλωδίου επέκτασης

Plug Socket

1

6

2

3

4

5 5

6

4

3

2

1

Εικόνα 4.2: Αριθμός ακίδων βύσματος και υποδοχής

1
5
2
4

3

6
GND

Εικόνα 4.3: Συνδέσεις καλωδίου επέκτασης

Ακίδα Σήμα Χρώμα

1 Καθοδική ζεύξη GND ---

2 Καθοδική ζεύξη δεδομένων Πράσινο

3 +24 V(DC) Καφέ

4 Ανοδική ζεύξη δεδομένων Λευκό

5 Ανοδική ζεύξη GND ---

6 +24 V(DC) Μπλε

Πίν. 4.1: Συνδέσεις καλωδίου επέκτασης
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4.5 Επιλογές και περιορισμοί ρύθμισης
Αυτή η ενότητα περιγράφει τις επιλογές και τους περιορισμούς ρύθμισης για το CCS 1000 D
Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα. Περιγράφονται ενδεικτικά οι ακόλουθες ρυθμίσεις συστήματος:
– Μικρού/μεσαίου μεγέθους σύστημα με Μονάδα ελέγχου και έως 80 Συνεδριακές συσκευές.

Βλ. Μικρού/μεσαίου μεγέθους σύστημα (έως 80 Συνεδριακές συσκευές), σελίδα 18.
– Μεγάλο σύστημα με Μονάδα ελέγχου, μία ή περισσότερες Μονάδες επέκτασης και έως 245

Συνεδριακές συσκευές. Βλ. Μεγάλο σύστημα (έως 245 Συνεδριακές συσκευές), σελίδα 19.
– Σύστημα με καλώδια επέκτασης με μήκος μεγαλύτερο από 20 m (66,0 ft), συνδεδεμένα σε

ζευκτικό κύκλωμα ή διακλάδωση. Βλ. Καλώδια επέκτασης, σελίδα 20.
Σημείωση: Λόγω του κινδύνου διακοπής ρεύματος, τα καλώδια επέκτασης με μεγαλύτερο
μήκος από 20 m (66,0 ft) επηρεάζουν άμεσα τον αριθμό των Συνεδριακών συσκευών που
μπορούν να συνδεθούν σε ζευκτικό κύκλωμα/διακλάδωση.

4.5.1 Μικρού/μεσαίου μεγέθους σύστημα (έως 80 Συνεδριακές συσκευές)
Ένα μικρού/μεσαίου μεγέθους σύστημα διαθέτει μία Μονάδα ελέγχου και έως 80 Συνεδριακές
συσκευές. Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί για τη συγκεκριμένη περίπτωση:
– Περιορισμός 1: Έως 40 Συνεδριακές συσκευές μπορούν να συνδεθούν αλυσιδωτά σε κάθε

ζευκτικό κύκλωμα της Μονάδας ελέγχου.
– Περιορισμός 2: Αν προστεθεί σε ζευκτικό κύκλωμα καλώδιο επέκτασης με μήκος

μεγαλύτερο από 20 m (66,0 ft), τότε μειώνεται ο αριθμός των Συνεδριακών συσκευών που
μπορούν να προστεθούν στο συγκεκριμένο ζευκτικό κύκλωμα. Ανατρέξτε στον πίνακα της
ενότητας Καλώδια επέκτασης, σελίδα 20.

– Περιορισμός 3: Το μέγιστο μήκος καλωδίου για ένα ζευκτικό κύκλωμα είναι 100 m
(328,0 ft). Αυτό περιλαμβάνει όλα τα καλώδια επέκτασης [συμπεριλαμβανομένων των 20 m
(66,0 ft) του καλωδίου επέκτασης], καθώς και καλώδια 2 m (6,6 ft) των Συνεδριακών
συσκευών ανά συσκευή.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει ότι μπορούν να συνδεθούν σε κάθε ζευκτικό κύκλωμα της Μονάδας
ελέγχου έως 40 Συνεδριακές συσκευές: 40 + 40 = 80 Συνεδριακές συσκευές.

1

40x

40x

2

2

Εικόνα 4.4: Ενδεικτική ρύθμιση για μικρού/μεσαίου μεγέθους σύστημα (έως 80 συνεδριακές συσκευές)

1. Μονάδα ελέγχου
2. Καλώδιο επέκτασης μήκους 20 m (66,0 ft), συνδεδεμένο σε κάθε ζευκτικό κύκλωμα της

Μονάδας ελέγχου
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4.5.2 Μεγάλο σύστημα (έως 245 Συνεδριακές συσκευές)
Είναι δυνατή η επέκταση ενός συστήματος (με πάνω από 80 Συνεδριακές συσκευές) με την
προσθήκη μίας ή περισσοτέρων Μονάδων επέκτασης σε ζευκτικό κύκλωμα της Μονάδας
ελέγχου.
– Περιορισμός 1: Είναι δυνατή η αλυσιδωτή σύνδεση έως 40 εξαρτημάτων σε ζευκτικό

κύκλωμα της Μονάδας ελέγχου.
Σημείωση: Το εξάρτημα μπορεί να είναι μια Συνεδριακή συσκευή ή μια Μονάδα επέκτασης.

– Περιορισμός 2: Είναι δυνατή η αλυσιδωτή σύνδεση έως 40 Συνεδριακών συσκευών σε κάθε
διακλάδωση μιας Μονάδας επέκτασης.

– Περιορισμός 3: Είναι δυνατή η σύνδεση έως 85 Συνεδριακών συσκευών σε κάθε Μονάδα
επέκτασης.

– Περιορισμός 4: Είναι δυνατή η σύνδεση έως 245 Συνεδριακών συσκευών στο σύστημα.
– Περιορισμός 5: Αν προστεθεί σε ζευκτικό κύκλωμα/διακλάδωση καλώδιο επέκτασης με

μήκος μεγαλύτερο από 20 m (66,0 ft), τότε μειώνεται ο αριθμός των Συνεδριακών
συσκευών που μπορούν να προστεθούν στο συγκεκριμένο ζευκτικό κύκλωμα ή τη
διακλάδωση. Ανατρέξτε στον πίνακα της ενότητας Καλώδια επέκτασης, σελίδα 20.

– Περιορισμός 6: Το μέγιστο μήκος καλωδίου για ένα ζευκτικό κύκλωμα ή μια διακλάδωση
είναι 100 m (328,0 ft). Αυτό περιλαμβάνει όλα τα καλώδια επέκτασης
[συμπεριλαμβανομένων των 20 m (66,0 ft) του καλωδίου επέκτασης], καθώς και καλώδια
2 m (6,6 ft) των Συνεδριακών συσκευών ανά συσκευή. + τα καλώδια της Μονάδας
επέκτασης.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει:
– τον μέγιστο αριθμό των 40 εξαρτημάτων που μπορούν να συνδεθούν στο ζευκτικό κύκλωμα:

3 Μονάδες επέκτασης + 37 Συνεδριακές συσκευές = 40 εξαρτήματα.
– τον μέγιστο αριθμό Συνεδριακών συσκευών (245) που μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα.

1
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3

40x
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40x
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37x
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Εικόνα 4.5: Ενδεικτική ρύθμιση για μεγάλο σύστημα (έως 245 Συνεδριακές συσκευές)

1. Μονάδα ελέγχου
2. Καλώδιο επέκτασης μήκους 20 m (66,0 ft)
3. Μονάδα επέκτασης
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4.5.3 Καλώδια επέκτασης
Η προσθήκη καλωδίου επέκτασης με μεγαλύτερο μήκος από 20 m (66,0 ft) σε ζευκτικό
κύκλωμα/διακλάδωση επηρεάζει άμεσα τη διαθέσιμη ισχύ για τα εξαρτήματα που είναι
συνδεδεμένα στην αλυσιδωτή σύνδεση. Το εξάρτημα μπορεί να είναι μια Συνεδριακή συσκευή ή
μια Μονάδα επέκτασης.
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον συνολικό αριθμό εξαρτημάτων
που μπορούν να συνδεθούν σε ζευκτικό κύκλωμα/διακλάδωση, όταν είναι συνδεδεμένο ένα ή
περισσότερα καλώδια επέκτασης στο συγκεκριμένο ζευκτικό κύκλωμα ή τη διακλάδωση.
– Περιορισμός 1: Το μέγιστο μήκος καλωδίου για ένα ζευκτικό κύκλωμα ή μια διακλάδωση

είναι 100 m (328,0 ft). Αυτό περιλαμβάνει όλα τα καλώδια επέκτασης
[συμπεριλαμβανομένων των 20 m (66,0 ft) του καλωδίου επέκτασης], καθώς και καλώδια
2 m (6,6 ft) των Συνεδριακών συσκευών ανά συσκευή. + τα καλώδια της Μονάδας
επέκτασης.

Συνολικό μήκος καλωδίων επέκτασης ανά
ζευκτικό κύκλωμα/διακλάδωση

Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων ανά ζευκτικό
κύκλωμα/διακλάδωση

0 έως 20 m 40

20 έως 22 m 39

22 έως 24 m 38

24 έως 26 m 37

26 έως 28 m 36

28 έως 30 m 35

30 έως 32 m 34

32 έως 34 m 33

34 έως 36 m 32

36 έως 38 m 31

38 έως 40 m 30

40 έως 42 m 29

42 έως 44 m 28

44 έως 46 m 27

46 έως 48 m 26

48 έως 50 m 25

50 έως 52 m 24

52 έως 54 m 23

54 έως 56 m 22

56 έως 58 m 21

58 έως 60 m 20

60 έως 62 m 19

62 έως 64 m 18
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Συνολικό μήκος καλωδίων επέκτασης ανά
ζευκτικό κύκλωμα/διακλάδωση

Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων ανά ζευκτικό
κύκλωμα/διακλάδωση

64 έως 66 m 17

66 έως 68 m 16

68 έως 70 m 15

70 έως 72 m 14

72 έως 74 m 13

74 έως 76 m 12

76 έως 78 m 11

78 έως 80 m 10

80 έως 82 m 9

82 έως 84 m 8

84 έως 86 m 7

86 έως 88 m 6

88 έως 90 m 5

Πίν. 4.2: Μέγιστος αριθμός εξαρτημάτων ανά ζευκτικό κύκλωμα/διακλάδωση, ανάλογα με το συνολικό μήκος των

καλωδίων επέκτασης

Η παρακάτω εικόνα δείχνει:
– τον μέγιστο αριθμό Συνεδριακών συσκευών (245) που μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα.
– ένα καλώδιο επέκτασης μήκους 35 m (115,0 ft) συνδεδεμένο στο ζευκτικό κύκλωμα και σε

κάθε διακλάδωση.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το ζευκτικό κύκλωμα μπορεί να έχει μόνο 32 εξαρτήματα
συνολικά, λόγω του καλωδίου επέκτασης μήκους 35 m (115,0 ft) που είναι συνδεδεμένο
στο ζευκτικό κύκλωμα (βλ. τον προηγούμενο πίνακα): 3 Μονάδες επέκτασης + 29
Συνεδριακές συσκευές = 32 εξαρτήματα.
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Εικόνα 4.6: Ενδεικτική ρύθμιση για μεγάλο σύστημα με καλώδιο επέκτασης 35 m, συνδεδεμένο στο ζευκτικό

κύκλωμα και σε κάθε διακλάδωση

1. Μονάδα ελέγχου
2. Καλώδιο επέκτασης μήκους 35 m (115,0 ft)
3. Μονάδα επέκτασης
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5 Εγκατάσταση
Η ενότητα αυτή περιγράφει τις απαιτήσεις εγκατάστασης και τις επιλογές για τη Μονάδα ελέγχου
και τη Μονάδα επέκτασης.

5.1 Μονάδες εγκατάστασης
Η Μονάδα ελέγχου και η Μονάδα επέκτασης μπορούν να τοποθετηθούν σε επιφάνεια τραπεζιού
ή να εγκατασταθούν σε ικρίωμα 19”:

Εικόνα 5.1: Εγκατάσταση σε ικρίωμα 19"

Αν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε τις μονάδες σε ικρίωμα 19":
– μην συνδέετε τα πόδια στο κάτω μέρος των μονάδων.
– βεβαιωθείτε ότι το ικρίωμα είναι κατάλληλης ποιότητας ώστε να υποστηρίζει επαρκώς το

βάρος των μονάδων.
– χρησιμοποιήστε τους παρεχόμενους βραχίονες τοποθέτησης σε ικρίωμα 19" και τις βίδες

για να τοποθετήσετε τις μονάδες στο ικρίωμα. Ανασηκώστε και τοποθετήστε τις μονάδες με
προσοχή.

– βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού στο πλάι των μονάδων δεν παρεμποδίζονται.
– βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ικριώματος δεν υπερβαίνει τους +45 °C.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις μονάδες σε επιφάνεια τραπεζιού:
– ασφαλίστε τα τέσσερα πόδια στη θέση τους, στο κάτω μέρος των μονάδων.
– φυλάξτε τους βραχίονες τοποθέτησης και τις βίδες, σε περίπτωση που θέλετε να

εγκαταστήσετε στο μέλλον τις μονάδες σε ικρίωμα.
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6 Συνδέσεις
Αυτή η ενότητα περιγράφει τις εξής συνδέσεις:
– της Μονάδα ελέγχου
– της Συνεδριακή συσκευή
– της Μονάδα επέκτασης

6.1 Σύνδεση εξαρτημάτων συστήματος

62

62

62

62

61
63

Εικόνα 6.1: Σύνδεση Συνεδριακών συσκευών

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις του CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό
σύστημα, ανατρέξτε στις εξής ενότητες:
– Συνδέσεις μονάδας ελέγχου, σελίδα 26
– Συνδέσεις Μονάδας επέκτασης, σελίδα 30
– Συνδέσεις συνεδριακής συσκευής, σελίδα 29

1. Συνδέστε τις Συνεδριακές συσκευές (2) σε διαμόρφωση αλυσιδωτής σύνδεσης,
χρησιμοποιώντας τα καλώδια επέκτασης (3), όπου απαιτείται, στους συνδέσμους του
ζευκτικού κυκλώματος στο πίσω μέρος της Μονάδας ελέγχου (1) και των προαιρετικών
Μονάδων επέκτασης.
Σημείωση: Η παραπάνω εικόνα δείχνει μόνο ένα μικρό σύστημα με Μονάδα ελέγχου. Για
τον μέγιστο αριθμό των Συνεδριακών συσκευών και των Μονάδων επέκτασης που μπορούν
να συνδεθούν στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων επέκτασης, ανατρέξτε
στην ενότητα Επιλογές και περιορισμοί ρύθμισης, σελίδα 18.

2. Στερεώστε τα καλώδια του συστήματος με σφιγκτήρες καλωδίων και σφιγκτήρες ασφάλισης
καλωδίων, ανάλογα με τις απαιτήσεις.
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3. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος περιήγησης στο
web ή τις κάμερες του συστήματος με το CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα,
συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet RJ45 στο σύνδεσμο «Δίκτυο» στο πίσω μέρος της Μονάδας
ελέγχου.

4. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet σε έναν διακόπτη Ethernet, φορητό ή
επιτραπέζιο υπολογιστή.

5. Χρησιμοποιήστε καλώδια RCA για να συνδέσετε εξοπλισμό ήχου στους συνδέσμους
«Είσοδος ήχου» και «Έξοδος ήχου» που βρίσκονται στο πίσω μέρος της Μονάδας ελέγχου,
ανάλογα με τις απαιτήσεις. Οι είσοδοι και έξοδοι ήχου δεν έχουν γαλβανικό διαχωρισμό. Αν
απαιτείται γαλβανικός διαχωρισμός (π.χ. για την αποτροπή βόμβου), πρέπει να παρέχεται
εξωτερικά.

6. Συνδέστε τον παρεχόμενο σύνδεσμο του τροφοδοτικού 24 VDC στο σύνδεσμο
«Τροφοδοσία» στο πίσω μέρος της Μονάδας ελέγχου.

7. Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας του τροφοδοτικού 24 VDC στην παροχή ρεύματος. Το
σύστημα θα ενεργοποιείται αυτόματα τη στιγμή που θα συνδέεται η παροχή ρεύματος. Έτσι,
θα μπορεί το σύστημα να επανέρχεται μετά από διακοπή ρεύματος.

!

Προσοχή!
Τα μη εγκεκριμένα τροφοδοτικά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό. Να
χρησιμοποιείτε αυθεντικά τροφοδοτικά 24 VDC της Bosch.
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6.2 Συνδέσεις μονάδας ελέγχου

3

1 3 54 6 7 8

2 10 11 12 13 149

Εικόνα 6.2: Πίσω όψη του CCSD‑CURD

Το CCSD‑CURD έχει επιπλέον συνδέσεις, όπως υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός Στοιχείο Περιγραφή

1 Ετικέτα FCC Ετικέτα που υποδεικνύει τη Δήλωση συμμόρφωσης FCC.

2 USB
(CCSD‑CURD μόνο)

Υποδοχή σύνδεσης micro USB για μετάδοση της εσωτερικής μνήμης
(εγγραφές) σε Η/Υ. Η υποδοχή σύνδεσης micro USB δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την απευθείας εγγραφή συνεδριάσεων σε συσκευή
USB. Η μεγαλύτερη υποδοχή σύνδεσης USB στην πρόσοψη της μονάδας
πρέπει να χρησιμοποιείται για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των εγγραφών στην εσωτερική
μνήμη ή σε συσκευή μνήμης USB, όταν χρησιμοποιείται η υποδοχή
σύνδεσης micro USB. Μην εγγράφετε συνεδριάσεις, όταν μεταφέρονται
αρχεία!

3 «Έξοδος ήχου» RCA
(CCSD‑CURD μόνο)

4 x σύνδεσμοι εξόδου ήχου για εγγραφή μεμονωμένου μικροφώνου, π.χ.
για εγγραφή μεμονωμένων ομιλητών σε μια αίθουσα δικαστηρίου.

4 Ετικέτα προϊόντος Ετικέτα που περιλαμβάνει πληροφορίες για το προϊόν, όπως: τον τύπο του
προϊόντος, τον αριθμό σειράς, τα τεχνικά δεδομένα και τη σήμανση CE.

5 «Έξοδος ήχου (1)» RCA Σύνδεσμος εξόδου ήχου για τη σύνδεση συστήματος ανακοινώσεων (PA)
ή συστήματος ενίσχυσης ήχου για το συνεδριακό σύστημα. Επιτρέπει τη
μετάδοση των εργασιών σε κοινό που βρίσκεται στην ίδια ή σε
παρακείμενη αίθουσα.

6 «Έξοδος ήχου (2)» RCA Χρησιμοποιείται με «Είσοδο ήχου (2)» RCA.
Σύνδεσμος εξόδου ήχου για μία από τις εξής επιλογές:
– «Συσκευή εγγραφής» για σύνδεση εξωτερικής συσκευής εγγραφής.
– «Εισαγωγή» για σύνδεση εξωτερικού επεξεργαστή ήχου.
– «Τηλέφωνο/mix minus» για τη δυνατότητα συμμετοχής ενός

συμμετέχοντα από απόσταση σε μια συζήτηση μέσω σύνδεσης
τηλεφώνου/βίντεο.

– «Μεγάφωνο συμμετέχοντα» για μετάδοση του σήματος του
μεγάφωνου που διαθέτει ο συμμετέχοντας σε ένα σύστημα
ενίσχυσης ήχου.
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Αριθμός Στοιχείο Περιγραφή

Σημείωση: Μόνο μία συσκευή ήχου μπορεί να συνδεθεί στην «Έξοδο ήχου
(2)» κάθε φορά. Η έξοδος μπορεί να ρυθμιστεί με επιλογή της
απαιτούμενης ρύθμισης από το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος
περιήγησης στο web. Ανατρέξτε στην ενότητα Ήχος στο κεφάλαιο με τίτλο
Ρυθμίσεις συστήματος, σελίδα 49.

7 «Είσοδος ήχου (1)» RCA Σύνδεσμος εισόδου ήχου για το «Βήμα», δηλ. για σύνδεση σε εξωτερική
πηγή ήχου, όπως μονάδα αναπαραγωγής CD ή DVD.

8 «Είσοδος ήχου (2)» RCA Χρησιμοποιείται με «Έξοδο ήχου (2)» RCA.
Σύνδεσμος εισόδου ήχου για μία από τις εξής επιλογές:
– «Εισαγωγή» για σύνδεση εξωτερικού επεξεργαστή ήχου.
– «Τηλέφωνο/mix minus» για τη δυνατότητα συμμετοχής ενός

συμμετέχοντα από απόσταση σε μια συζήτηση μέσω σύνδεσης
τηλεφώνου/βίντεο.

Αυτή η είσοδος ήχου δρομολογεί ένα εξωτερικό σήμα ήχου στο σύστημα,
το οποίο, στη συνέχεια, δρομολογείται στα μεγάφωνα των Συνεδριακών
συσκευών. Στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος περιήγησης στο
web, η ρύθμιση της λειτουργίας εισόδων/εξόδων 2 εξαρτάται από το αν η
είσοδος έχει ρυθμιστεί ως εισαγωγής ή ως Mix-Minus.
– Σημείωση: Μόνο μία συσκευή ήχου μπορεί να συνδεθεί στην «Έξοδο

ήχου (2)» κάθε φορά. Η έξοδος μπορεί να ρυθμιστεί με επιλογή της
απαιτούμενης ρύθμισης από το περιβάλλον εργασίας του
προγράμματος περιήγησης στο web. Ανατρέξτε στην ενότητα Ήχος
στο κεφάλαιο με τίτλο Ρυθμίσεις συστήματος, σελίδα 49.

9 Ήχος RCA Επιπλέον σύνδεσμοι εισόδου/εξόδου ήχου που έχουν την ίδια λειτουργία
με τα στοιχεία 5 έως 8. Αυτοί οι επιπλέον σύνδεσμοι ήχου μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με τον αντίστοιχο σύνδεσμο ήχου για την αύξηση της
έντασης του σήματος ήχου.

10 Μικρόφωνο Θηλυκός σύνδεσμος μικροφώνου (περιβάλλοντος) XLR 3 πόλων με
παροχή phantom (P24) για τη σύνδεση εξωτερικού μικροφώνου. Αυτή η
είσοδος χρησιμοποιείται από κοινού με την Είσοδο ήχου (1) και πρέπει να
είναι ενεργοποιημένη στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος
περιήγησης στο web. Μόλις ενεργοποιηθεί η Είσοδος ήχου (1), δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

11 Ζευκτικό κύκλωμα (1) Κυκλικός θηλυκός σύνδεσμος 6 πόλων για σύνδεση Συνεδριακών
συσκευών.

12 Ζευκτικό κύκλωμα (2) Κυκλικός θηλυκός σύνδεσμος 6 πόλων για σύνδεση Συνεδριακών
συσκευών.

13 Δίκτυο Υποδοχή Ethernet RJ45 για σύνδεση σε καλώδιο δικτύου. Η θύρα
Ethernet προορίζεται για σύνδεση σε φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή,
κάμερα IP και άλλο εξοπλισμό, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη
λειτουργία του συστήματος CCS 1000 D.

14 Ισχύς 24V 6A Κυκλικός θηλυκός σύνδεσμος 4 πόλων για σύνδεση του τροφοδοτικού
24 VDC.
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!

Προσοχή!
Τα μη εγκεκριμένα τροφοδοτικά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό. Να
χρησιμοποιείτε αυθεντικά τροφοδοτικά 24 VDC της Bosch.

Γνωστοποίηση!
Οι είσοδοι/έξοδοι ήχου είναι μονοφωνικές, αλλά οι σύνδεσμοι επιτρέπουν τη σύνδεση
στερεοφωνικών καλωδίων RCA.

Βλ. επίσης
– Ρυθμίσεις συστήματος, σελίδα 49
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6.3 Συνδέσεις συνεδριακής συσκευής
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Εικόνα 6.3: Πίσω και πλαϊνή όψη

Αριθμός Στοιχείο Περιγραφή

1 Ακουστικά Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών 3,5 mm (0,14 in) (στο πλάι της
μονάδας).

2 Σύνδεση ζευκτικού
κυκλώματος

Καλώδιο 2 m (78,7 in) με κυκλικό αρσενικό σύνδεσμο 6 πόλων και
ασφάλεια καλωδίου για σύνδεση με το προηγούμενο εξάρτημα στην
αλυσιδωτή διαμόρφωση. Αυτό μπορεί να είναι:
– η Μονάδα ελέγχου,
– άλλη Συνεδριακή συσκευή,
– μια Μονάδα επέκτασης ή
– ένα καλώδιο επέκτασης.

3 Σύνδεση ζευκτικού
κυκλώματος

Κυκλικός θηλυκός σύνδεσμος 6 πόλων για σύνδεση με το επόμενο
εξάρτημα στην αλυσιδωτή διαμόρφωση. Αυτό μπορεί να είναι:
– άλλη Συνεδριακή συσκευή,
– μια Μονάδα επέκτασης ή
– ένα καλώδιο επέκτασης.
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6.4 Συνδέσεις Μονάδας επέκτασης

321 4 5 6 7

Εικόνα 6.4: Πίσω όψη του CCSD‑EXU

Αριθμός Στοιχείο Περιγραφή

1 Ετικέτα FCC Ετικέτα που υποδεικνύει τη Δήλωση συμμόρφωσης FCC.

2 Ετικέτα προϊόντος Ετικέτα που περιλαμβάνει πληροφορίες για το προϊόν, όπως: τον τύπο του
προϊόντος, τον αριθμό σειράς, τα τεχνικά δεδομένα και τη σήμανση CE.

3 Καλώδιο ζευκτικού
κυκλώματος με σύνδεσμο

Καλώδιο 2 m (78,7 in) με κυκλικό αρσενικό σύνδεσμο 6 πόλων και
ασφάλεια καλωδίου για σύνδεση της Μονάδας επέκτασης με το
προηγούμενο εξάρτημα στην αλυσιδωτή διαμόρφωση. Αυτό μπορεί να
είναι:
– η Μονάδα ελέγχου,
– άλλη Μονάδα επέκτασης,
– ένα καλώδιο επέκτασης ή
– μια Συνεδριακή συσκευή.

4 Σύνδεση ζευκτικού
κυκλώματος

Κυκλικός θηλυκός σύνδεσμος 6 πόλων για σύνδεση με το επόμενο
εξάρτημα στην αλυσιδωτή διαμόρφωση. Αυτό μπορεί να είναι:
– άλλη Μονάδα επέκτασης,
– ένα καλώδιο επέκτασης ή
– μια Συνεδριακή συσκευή.

5 Σύνδεση διακλάδωσης Κυκλικός θηλυκός σύνδεσμος 6 πόλων για σύνδεση Συνεδριακών
συσκευών.

6 Σύνδεση διακλάδωσης Κυκλικός θηλυκός σύνδεσμος 6 πόλων για σύνδεση Συνεδριακών
συσκευών.

7 Ισχύς 24V 6A Κυκλικός θηλυκός σύνδεσμος 4 πόλων για σύνδεση του τροφοδοτικού
24 VDC.

!

Προσοχή!
Τα μη εγκεκριμένα τροφοδοτικά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό. Να
χρησιμοποιείτε αυθεντικά τροφοδοτικά 24 VDC της Bosch.
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7 Διαμόρφωση
Για τη διαμόρφωση του CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα εξής:
– τα κουμπιά αφής στην πρόσοψη της μονάδας ελέγχου ή
– το περιβάλλον εργασίας προγράμματος περιήγησης στο web. Για περισσότερες

πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Περιβάλλον εργασίας προγράμματος περιήγησης στο
web, σελίδα 41.

Η μονάδα ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γρήγορη προβολή και αλλαγή των βασικών
ρυθμίσεων. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος
περιήγησης στο web, για τη διαμόρφωση του συστήματος, είναι τα εξής:
– διατίθενται επιπλέον επιλογές και ρυθμίσεις.
– η διαχείριση των ρυθμίσεων μπορεί να γίνει εύκολα εξ αποστάσεως.

Γνωστοποίηση!
Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στη μονάδα ελέγχου ενημερώνονται αυτόματα στο
περιβάλλον εργασίας του προγράμματος περιήγησης στο web και το αντίστροφο.

7.1 Μονάδα ελέγχου
1. Μετά τη σύνδεση στο ρεύμα, η Μονάδα ελέγχου ενεργοποιείται αυτόματα. Η ενδεικτική

λυχνία LED ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λειτουργίας και οι υπόλοιπες ενδεικτικές
λυχνίες LED της πρόσοψης ανάβουν εναλλάξ, για να υποδείξουν ότι το σύστημα
προετοιμάζεται για λειτουργία. Το σύστημα είναι έτοιμο προς χρήση, όταν οι ενδεικτικές
λυχνίες LED είναι σταθερά αναμμένες.

2. Πατήστε τα κουμπιά αφής στην πρόσοψη για να κάνετε τις βασικές ρυθμίσεις του
συστήματος. Οι ενδεικτικές λυχνίες LED θα αλλάξουν, υποδεικνύοντας τη ρύθμιση.
Ανατρέξτε στην εικόνα και τον πίνακα που ακολουθούν για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις ρυθμίσεις:

4

1 2 3 5 6 9 11

7 8 10 12 13 14

P

T

T

Εικόνα 7.1: Πρόσοψη του CCSD‑CURD

Το CCSD‑CURD έχει επιπλέον δυνατότητες, όπως υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός Στοιχείο Περιγραφή

1 Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης λειτουργίας

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 24 VDC:
Σε λειτουργία: Σύντομο πάτημα.
Εκτός λειτουργίας: Παρατεταμένο πάτημα.
Σημείωση: Όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, η «λίστα αναμονής»
και η «λίστα ομιλητών» αποθηκεύονται αυτόματα και είναι ξανά
διαθέσιμες, όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα.
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Αριθμός Στοιχείο Περιγραφή

2 Ενδεικτική λυχνία LED
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης λειτουργίας

Ενδεικτική λυχνία LED για προβολή της κατάστασης ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης.
– Κόκκινο: Απενεργοποίηση λειτουργίας.
– Πράσινο: Σε λειτουργία ή αναμονή.
Σημείωση: Όταν η Μονάδα ελέγχου είναι σε αναμονή, η ενδεικτική λυχνία
LED ελέγχου της έντασης των Συνεδριακών συσκευών (3) αναβοσβήνει
αργά.

3 Κουμπιά και ενδεικτικές
λυχνίες LED για τον έλεγχο της
έντασης των Συνεδριακών
συσκευών

Κουμπιά αύξησης/μείωσης για τη ρύθμιση της έντασης σε όλες τις
Συνεδριακές συσκευές και την Έξοδο ήχου (1).
Οι ενδεικτικές λυχνίες LED υποδεικνύουν την επιλεγμένη ένταση σε
τέσσερα βήματα φωτεινότητας ανά LED από τα αριστερά στα δεξιά.
Σημείωση: Η Έξοδος ήχου (2) δεν επηρεάζεται από καμία ρύθμιση.

4 Κουμπιά και ενδεικτικές
λυχνίες LED για τον έλεγχο της
έντασης του μεγαφώνου ή των
ακουστικών που είναι
συνδεδεμένα στο CCSD‑CURD.

Κουμπιά αύξησης/μείωσης για τη ρύθμιση της έντασης των εξής:
– του ενσωματωμένου μεγαφώνου ή
– των ακουστικών, αν είναι συνδεδεμένα.
Οι ενδεικτικές λυχνίες LED υποδεικνύουν την επιλεγμένη ένταση σε
τέσσερα βήματα φωτεινότητας ανά LED από τα αριστερά στα δεξιά.

5 Κουμπί λειτουργίας συζήτησης Κουμπί για την επιλογή ενός εκ των τεσσάρων λειτουργιών συζήτησης.
Χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τις ενδεικτικές λυχνίες LED της
λειτουργίας συζήτησης (6).

6 Ενδεικτικές λυχνίες LED της
λειτουργίας συζήτησης

Ενδεικτικές λυχνίες LED για την προβολή της επιλεγμένης λειτουργίας
συζήτησης. Υποδεικνύονται οι παρακάτω λειτουργίες από αριστερά στα
δεξιά:
– Ανοικτός τρόπος λειτουργίας
– Τρόπος λειτουργίας παράκαμψης
– Λειτουργία ενεργοποίησης φωνής
– Λειτουργία Push-To-Talk (PTT)
Σημείωση: Αν είναι απενεργοποιημένες όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED,
ο «ανοικτός τρόπος λειτουργίας» είναι επιλεγμένος και η «αυτόματη
αλλαγή» στη σελίδα Prepare discussion του περιβάλλοντος εργασίας του
προγράμματος περιήγησης στο web είναι απενεργοποιημένη.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες συζήτησης,
ανατρέξτε στη ενότητα Συνεδριακές λειτουργίες, σελίδα 35.

7 Μέγεθος λίστας ομιλητών Κουμπί για την επιλογή του αριθμού μικροφώνων που μπορούν να
ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα. Χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τις
ενδεικτικές λυχνίες LED του μεγέθους της λίστας ομιλητών (8).
Είναι δυνατή η επιλογή έως τεσσάρων μικροφώνων από τη Μονάδα
ελέγχου. Αν χρησιμοποιείται το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος
περιήγησης στο web, είναι δυνατή η επιλογή έως δέκα μικροφώνων.

8 Ενδεικτικές λυχνίες LED
μεγέθους λίστας ομιλητών

Ενδεικτικές λυχνίες LED για την προβολή του αριθμού των
ενεργοποιημένων (ανοιχτών) μικροφώνων.
1 έως 4 ανοιχτά μικρόφωνα: οι ενδεικτικές λυχνίες LED ανάβουν
μεμονωμένα για να δείξουν τον αριθμό των ανοιχτών μικροφώνων.
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Αριθμός Στοιχείο Περιγραφή

5 έως 10 ανοιχτά μικρόφωνα: είναι αναμμένος ένας συνδυασμός
ενδεικτικών λυχνιών LED για να δείξουν τον αριθμό των ανοιχτών
μικροφώνων. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν έξι ανοιχτά μικρόφωνα, είναι
αναμμένες οι ενδεικτικές λυχνίες LED με τους αριθμούς 2 και 4.

9 Ενδεικτική λυχνία LED
εσωτερικής εγγραφής
(CCSD‑CURD μόνο)

Ενδεικτική λυχνία LED για προβολή της κατάστασης των εσωτερικών
εγγραφών:
– Συνεχές πράσινο: Επιλεγμένη εσωτερική μνήμη, το σύστημα είναι

έτοιμο για εγγραφή.
– Συνεχές κόκκινο: Η εγγραφή είναι σε εξέλιξη.
– Κόκκινο που αναβοσβήνει ανά δευτερόλεπτο: Η εγγραφή είναι σε

παύση.
– Κόκκινο που αναβοσβήνει δύο φορές ανά δευτερόλεπτο: Απομένουν

5 λεπτά εγγραφής. Τρία σύντομα ηχητικά σήματα, από το μεγάφωνο
παρακολούθησης, θα ακουστούν για να ειδοποιήσουν το χρήστη.

– Κόκκινο/πράσινο που αναβοσβήνει: Δεν είναι δυνατή η εγγραφή
συζητήσεων στην εσωτερική μνήμη (δηλαδή η εσωτερική μνήμη είναι
πλήρης). Ένα μεμονωμένο παρατεταμένο ηχητικό σήμα θα ακουστεί,
επίσης, για να ειδοποιήσει το χρήστη.

10 Ενδεικτική λυχνία LED
εγγραφής μέσω USB
(CCSD‑CURD μόνο)

Ενδεικτική λυχνία LED για προβολή της κατάστασης των εγγραφών της
συσκευής μνήμης USB:
– Συνεχές πράσινο: Επιλεγμένη συσκευή μνήμης USB: Το σύστημα

είναι έτοιμο για εγγραφή.
– Συνεχές κόκκινο: Η εγγραφή είναι σε εξέλιξη.
– Κόκκινο που αναβοσβήνει ανά δευτερόλεπτο: Η εγγραφή είναι σε

παύση.
– Κόκκινο που αναβοσβήνει δύο φορές ανά δευτερόλεπτο: Απομένουν

5 λεπτά εγγραφής. Τρία σύντομα ηχητικά σήματα θα ακουστούν,
επίσης, για να ειδοποιήσουν το χρήστη.

– Κόκκινο/πράσινο που αναβοσβήνει: Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση
συζητήσεων στη συσκευή μνήμης USB (δηλαδή η συσκευή μνήμης
USB είναι πλήρης, εσφαλμένα μορφοποιημένη ή κατεστραμμένη).
Ένα μεμονωμένο παρατεταμένο ηχητικό σήμα θα ακουστεί, επίσης,
για να ειδοποιήσει το χρήστη.

Σημείωση: Η επιλογή και η κατάργηση της επιλογής της ενδεικτικής
λυχνίας LED της εγγραφής μέσω USB θα γίνει αυτόματα, όταν
τοποθετηθεί και αφαιρεθεί η συσκευή μνήμης USB από το σύνδεσμο USB
στην πρόσοψη της Μονάδας ελέγχου.

11 Κουμπί έναρξης/παύσης
εγγραφής
(CCSD‑CURD μόνο)

Κουμπί για την έναρξη και την παύση μιας περιόδου εγγραφής. Βλ.
Εγγραφή και αναπαραγωγή συζητήσεων, σελίδα 59.

12 Κουμπί διακοπής εγγραφής
(CCSD‑CURD μόνο)

Κουμπί για τη διακοπή μιας περιόδου εγγραφής.

13 Σύνδεσμος USB 
(CCSD‑CURD μόνο)

Σύνδεσμος USB για σύνδεση της συσκευής μνήμης USB. Για αναλυτικές
πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της συσκευής μνήμης USB,
ανατρέξτε στη ενότητα Πρόσθετα εξαρτήματα, σελίδα 15.
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Αριθμός Στοιχείο Περιγραφή

14 Υποδοχή ακουστικών
(CCSD‑CURD μόνο)

Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών 3,5 mm (0,14 inch) για σύνδεση
ακουστικών (για την ακρόαση ηχογραφημένων συζητήσεων). Όταν είναι
συνδεδεμένα τα ακουστικά, το ενσωματωμένο μεγάφωνο είναι σε σίγαση.
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7.1.1 Συνεδριακές λειτουργίες
Η επιλογή των λειτουργιών συζήτησης, Ανοικτός τρόπος, Παράκαμψη, Φωνή και Push-To-Talk
(PTT), μπορεί να γίνει μέσω:
– Του κουμπιού της λειτουργίας συζήτησης στην πρόσοψη της Μονάδας ελέγχου ή
– Του περιβάλλοντος εργασίας προγράμματος περιήγησης στο web. Στη σελίδα της

προετοιμασίας της συζήτησης, κάντε κλικ σε μια λειτουργία συζήτησης στο επάνω μέρος της
σελίδας, για να την επιλέξετε. Το κουμπί θα τονιστεί με γκρι χρώμα και θα ενεργοποιηθούν
οι επιλογές για τη συγκεκριμένη λειτουργία συζήτησης.

Ανοικτός τρόπος
Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν αίτημα ομιλίας πατώντας το κουμπί του μικροφώνου τους.
Το αίτημα μπορεί να εγκριθεί αμέσως, να τοποθετηθεί σε λίστα αναμονής ή να παραβλεφθεί. Το
αίτημα ομιλίας ενός συμμετέχοντα δεν μπορεί να καταργήσει άλλο συμμετέχοντα από τη λίστα
ομιλητών. Ο συμμετέχων πρέπει να περιμένει τη σειρά του. Το μικρόφωνο του προεδρεύοντα και
το μικρόφωνο διακοπής δεν περιλαμβάνονται στον αριθμό των ηχείων/ανοικτών μικροφώνων
και, επομένως, οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν αυτά τα μικρόφωνα δεν χρειάζεται να
περιμένουν για να μιλήσουν. Η προβολή και η διαχείριση της λίστας ομιλητών και της λίστας
αναμονής μπορεί να γίνει από το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος περιήγησης στο web.

Παράκαμψη
Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν αίτημα ομιλίας πατώντας το κουμπί του μικροφώνου τους.
Το αίτημα μπορεί να εγκριθεί αμέσως ή να παραβλεφθεί. Το αίτημα ομιλίας ενός συμμετέχοντα
θα μπορούσε να καταργήσει κάποιον άλλο συμμετέχοντα από τη λίστα ομιλητών, δηλαδή θα
έκλεινε το τηλέφωνο που ήταν ανοικτό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν προέκυπτε ανάγκη
συμμόρφωσης με τον διαμορφωμένο μέγιστο αριθμό ανοικτών μικροφώνων. Το μικρόφωνο του
προεδρεύοντα και το μικρόφωνο διακοπής δεν περιλαμβάνονται στον αριθμό των ηχείων/
ανοικτών μικροφώνων και, επομένως, δεν μπορούν να παρακαμφθούν από έναν συμμετέχοντα. Η
προβολή και η διαχείριση της λίστας ομιλητών μπορεί να γίνει από το περιβάλλον εργασίας του
προγράμματος περιήγησης στο web. Η λίστα αναμονής δεν χρησιμοποιείται σε αυτήν τη
λειτουργία.

Φωνή
Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν αίτημα ομιλίας, μιλώντας στο μικρόφωνό τους. Το αίτημα
θα εγκριθεί, αν ο συμμετέχων μιλήσει αρκετά δυνατά, διαφορετικά το αίτημα θα παραβλεφθεί.
Δεν υπάρχουν ομιλητές ή λίστες αναμονής στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος
περιήγησης στο web.
Σημείωση: Είναι δυνατή η προσωρινή σίγαση ενός μικροφώνου, με παρατεταμένο πάτημα του
κουμπιού του μικροφώνου.

P

T

T Push To Talk (PTT)
Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν αίτημα ομιλίας πατώντας το κουμπί του μικροφώνου τους.
Το αίτημα μπορεί να εγκριθεί αμέσως ή να παραβλεφθεί. Αν το αίτημα εγκριθεί, ο συμμετέχων
πρέπει να κρατήσει πατημένο το κουμπί για να μιλήσει. Το μικρόφωνο απενεργοποιείται, όταν
απελευθερωθεί το κουμπί του μικροφώνου. Το αίτημα ομιλίας ενός συμμετέχοντα δεν μπορεί να
καταργήσει άλλο συμμετέχοντα από τη λίστα ομιλητών. Ο συμμετέχων πρέπει να περιμένει τη
σειρά του. Το μικρόφωνο του προεδρεύοντα και το μικρόφωνο διακοπής δεν περιλαμβάνονται
στον αριθμό των ηχείων/ανοικτών μικροφώνων και, επομένως, οι συμμετέχοντες που
χρησιμοποιούν αυτά τα μικρόφωνα δεν χρειάζεται να περιμένουν για να μιλήσουν. Η (προβολή
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και η) διαχείριση της λίστας ομιλητών μπορεί να γίνει από το περιβάλλον εργασίας του
προγράμματος περιήγησης στο web. Η λίστα αναμονής δεν χρησιμοποιείται σε αυτήν τη
λειτουργία.
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7.1.2 Συνδυασμοί πλήκτρων
Είναι δυνατή η επιλογή συνδυασμών πλήκτρων από την πρόσοψη της Μονάδας ελέγχου για
επαναφορά ή προετοιμασία των ρυθμίσεων του συστήματος (ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα).
Πατήστε παρατεταμένα τους συνδυασμούς πλήκτρων για μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι οι
ενδεικτικές λυχνίες LED της πρόσοψης αλλάξουν κατάσταση.

Επιλογή Συνδυασμοί πλήκτρων στη Μονάδα ελέγχου

Κατάργηση προετοιμασίας Συνεδριακών συσκευών
Διαγράφει τις διευθύνσεις όλων των Συνεδριακών
συσκευών. Ανάβουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED σε μια
Συνεδριακή συσκευή, όταν διαγραφεί η διεύθυνση.
Προετοιμάστε κάθε Συνεδριακή συσκευή, όπως
περιγράφεται στην ενότητα Προετοιμασία Συνεδριακής
συσκευής, σελίδα 39.

Επαναφορά στοιχείων σύνδεσης
Επαναφέρει τις ακόλουθες παραμέτρους του περιβάλλοντος
εργασίας του προγράμματος περιήγησης στο web:
– τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του

διαχειριστή.
– τις ρυθμίσεις δικτύου.
Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν δεν θυμάστε το
όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τον κωδικό πρόσβασης.

Ρύθμιση εργοστασιακών προεπιλογών
Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις και τις τιμές του συστήματος
στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Γνωστοποίηση!
Όταν γίνει επαναφορά του συστήματος στις εργοστασιακές προεπιλογές, θα διατηρηθεί η
τελευταία έκδοση του λογισμικού, στην οποία αναβαθμίστηκε το σύστημα.
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7.2 Μονάδα επέκτασης

1

Εικόνα 7.2: Πρόσοψη του CCSD‑EXU

Η Μονάδα επέκτασης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα μέσω της Μονάδας
ελέγχου.

Αριθμός Στοιχείο Περιγραφή

1 Ενδεικτική λυχνία LED
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
λειτουργίας

Ενδεικτική λυχνία LED για προβολή της κατάστασης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
– Κόκκινο: Απενεργοποίηση ή αναμονή.
– Πράσινο: Σε λειτουργία.
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7.3 Συνεδριακή συσκευή
Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης της συσκευής.

7.3.1 Διαμόρφωση Συνεδριακής συσκευής

63 64

61

62

62

Εικόνα 7.3: Εναλλαγή των κουμπιών

Η Συνεδριακή συσκευή παραδίδεται ως συσκευή συμμετέχοντα. Για να διαμορφώσετε τη
συσκευή ως συσκευή προεδρεύοντα:
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την καλωδίωση του συστήματος.
2. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αντικατάστασης (1) για να πατήσετε το μεμονωμένο κουμπί

μικροφώνου (2) της συσκευής, όπως φαίνεται (αποθηκεύστε το μεμονωμένο κουμπί σε
ασφαλές σημείο).

3. Προτοποθετήστε και, στη συνέχεια, πατήστε απαλά το κουμπί προτεραιότητας του
προεδρεύοντα (3) και το κουμπί του μικροφώνου (4) στη θέση τους. Μην ασκείτε
υπερβολική δύναμη!

4. Τοποθετήστε το συρόμενο διακόπτη (2) στη βάση της συσκευής από τη ρύθμιση του
συμμετέχοντα (0) στη ρύθμιση του προεδρεύοντα (1)’. Βλ. εικόνα της ενότητας Διαγραφή
διεύθυνσης, σελίδα 40.

5. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στην καλωδίωση του συστήματος. Δεν είναι απαραίτητη η
επανεκκίνηση του συστήματος.

Είναι δυνατή η διαμόρφωση συνολικά 25 Συνεδριακών συσκευών ως συσκευών προεδρεύοντα/
μικροφώνων διακοπής.
Για παράδειγμα: 22 συσκευές προεδρεύοντα + 3 μικρόφωνα διακοπής = 25 συσκευές συνολικά.

7.3.2 Προετοιμασία Συνεδριακής συσκευής
Όταν η Συνεδριακή συσκευή τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά, ούτε έχει διεύθυνση, ούτε
είναι συσχετισμένη με τη Μονάδα ελέγχου. Για να φανεί αυτό:
– ο φωτεινός δακτύλιος της κεφαλής του μικροφώνου ανάβει με κόκκινο χρώμα.
– η ενδεικτική λυχνία LED πάνω από το κουμπί μικρόφωνου ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.

Για να προετοιμάσετε ή να ορίσετε διεύθυνση σε μια Συνεδριακή συσκευή:
1. Πατήστε μία φορά το κουμπί του μικροφώνου.
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2. Περιμένετε μέχρι να σβήσουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED της συσκευής. Η
προετοιμασία της συσκευής ολοκληρώνεται έτσι σωστά.

3. Αν δεν γίνει σωστή προετοιμασία της συσκευής, σβήστε τη διεύθυνση, όπως περιγράφεται
στην ενότητα Διαγραφή διεύθυνσης, σελίδα 40 και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί του
μικροφώνου για να προετοιμάσετε/ορίσετε διεύθυνση στη συσκευή

Σημείωση: Η διαγραφή της διεύθυνσης μπορεί να γίνει, επίσης, από το περιβάλλον εργασίας του
προγράμματος περιήγησης στο web, κάνοντας κλικ στο κουμπί κατάργησης της προετοιμασίας
στη σελίδα ρυθμίσεων των θέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Ρυθμίσεις συστήματος, σελίδα 49 > Θέσεις.

7.3.3 Διαγραφή διεύθυνσης
1. Πατήστε και αφήστε αμέσως το κρυφό κουμπί προετοιμασίας (1) της βάσης της

Συνεδριακής συσκευής:
– Ο φωτεινός δακτύλιος της κεφαλής του μικροφώνου ανάβει με κόκκινο χρώμα.
– Η ενδεικτική λυχνία LED πάνω από το κουμπί μικρόφωνου ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.

2. Προετοιμάστε τη συσκευή, όπως περιγράφεται στην ενότητα Προετοιμασία Συνεδριακής
συσκευής, σελίδα 39.

0 1

61

62

Εικόνα 7.4: Όψη βάσης

1. Κρυφό κουμπί προετοιμασίας.
2. Συρόμενος διακόπτης για διαμόρφωση.
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7.4 Περιβάλλον εργασίας προγράμματος περιήγησης στο web
Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο διαμόρφωσης του περιβάλλοντος εργασίας του
προγράμματος περιήγησης στο web.

7.4.1 Διαμόρφωση πρώτης χρήσης
Το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος περιήγησης στο web του CCS 1000 D Ψηφιακό
συνεδριακό σύστημα χρησιμοποιείται για τα εξής:
– αναβάθμιση του λογισμικού του συστήματος.
– διαμόρφωση του CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα.
– προετοιμασία και διαχείριση συζητήσεων.

Πρόγραμμα περιήγησης στο web
Το CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα είναι συμβατό και βελτιστοποιημένο για την
τελευταία έκδοση των παρακάτω προγραμμάτων περιήγησης στο web:
– Internet Explorer
– Safari
– Firefox
– Opera
– Chrome

Προϋποθέσεις
– Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος που χρησιμοποιούνται είναι συνδεδεμένα, όπως

περιγράφεται στην ενότητα Σύνδεση εξαρτημάτων συστήματος, σελίδα 24.
– Η Μονάδα ελέγχου συνδέεται μέσω της θύρας δικτύου Ethernet στο (ασύρματο)

δίκτυό σας.
– Η Μονάδα ελέγχου είναι ενεργοποιημένη.

– Όλες οι Συνεδριακές συσκευές έχουν διαμορφωθεί σωστά, όπως περιγράφεται στην
ενότητα Διαμόρφωση Συνεδριακής συσκευής, σελίδα 39.

– Είναι ενεργοποιημένη μια συσκευή tablet ή/και ένας επιτραπέζιος/φορητός υπολογιστής,
όπως και ένα συμβατό πρόγραμμα περιήγησης στο web.

– Για επιτραπέζιο/φορητό υπολογιστή με Windows, βεβαιωθείτε για τα εξής:
– Έχει εγκατασταθεί Bosch DNS‑SD. Το Bosch DNS‑SD υπάρχει στο DVD που συνοδεύει

τη Μονάδα ελέγχου και η λήψη του μπορεί να γίνει από τη σχετική σελίδα προϊόντος
στη διεύθυνση: www.boschsecurity.com

– έχει αντιστοιχιστεί δυναμική διεύθυνση IP στον φορητό/επιτραπέζιο υπολογιστή. Αν ο
φορητός/επιτραπέζιος υπολογιστής έχει στατική διεύθυνση IP, το περιβάλλον εργασίας
του προγράμματος περιήγησης στο web δεν θα λειτουργεί κανονικά.

– Για οποιαδήποτε άλλη συσκευή:
– βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το Apple Bonjour. Η λήψη του Apple Bonjour

μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα της Apple. Το Apple Bonjour είναι υποχρεωτικό, αν
θέλετε να εισαγάγετε την (τοπικής ζεύξης) προεπιλεγμένη διεύθυνση web της
Μονάδας ελέγχου.
Σημείωση: Το Apple Bonjour και το Bosch DNS‑SD δεν διατίθενται για Android.

Δημιουργία σύνδεσης στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος περιήγησης στο web
1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο web.
2. Εισαγάγετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση στο web (τοπικής ζεύξης) της Μονάδας ελέγχου:

http://CCS1000D.local
– Το προεπιλεγμένο όνομα κεντρικού υπολογιστή είναι: CCS1000D.local
– Αφαιρέστε το .local για διακομιστές τομέων.

Σημείωση: Το CCS1000D.local δεν υποστηρίζεται σε συσκευές Android, επειδή οι
συσκευές Android δεν υποστηρίζουν τα Bonjour και DNS-SD.

http://www.boschsecurity.com
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3. Εμφανίζεται μια σελίδα σύνδεσης.

Συνδεθείτε και ενημερώστε το λογισμικό του συστήματος
1. Συνδεθείτε στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος περιήγησης στο web. Ανατρέξτε

στην ενότητα Σύνδεση, σελίδα 43.
2. Αναβαθμίστε το λογισμικό του συστήματος. Ανατρέξτε στην παράγραφο Αναβάθμιση της

ενότητας Ρυθμίσεις συστήματος, σελίδα 49.
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7.4.2 Σύνδεση
Μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα στο σύστημα CCS1000D πολλοί χρήστες, αρκεί να
συνδεθούν σε ξεχωριστά προγράμματα περιήγησης στο web ή από ξεχωριστές συσκευές (tablet,
φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή).
1. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

– Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη για την τελευταία έκδοση του λογισμικού είναι
«admin».

– δεν είναι ανάγκη να έχει συμπληρωθεί ο κωδικός πρόσβασης.
Σημείωση: αν κάνετε αναβάθμιση στο λογισμικό από μια προηγούμενη έκδοση, της
οποίας το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι «Technician», μετά την αναβάθμιση το
όνομα χρήστη θα οριστεί σε «admin».

2. Επιλέξτε την απαιτούμενη γλώσσα από την αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στη σύνδεση.
– Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι η γλώσσα του λειτουργικού συστήματος που εκτελεί το

πρόγραμμα περιήγησης.
– αν η προεπιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, επιλέγονται αυτόματα τα Αγγλικά.

3. Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, εμφανίζεται η αρχική σελίδα:

Εικόνα 7.5: Αρχική σελίδα (CCSD‑CURD)

Γνωστοποίηση!
Ορισμένες επιλογές του περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος περιήγησης στο web
ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμες για το CCSD‑CU, επειδή αυτή η έκδοση της Μονάδας
ελέγχου δεν έχει λειτουργία DAFS και εγγραφής.

Κουμπιά αρχικής σελίδας:

Κουμπί Περιγραφή Δικαίωμα πρόσβασης

Manage
discussion

Για τη διαχείριση μιας συζήτησης. Βλ. Διαχείριση
συνεδρίασης, σελίδα 46.

Manage meeting
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Κουμπί Περιγραφή Δικαίωμα πρόσβασης

Prepare
discussion

Για την προετοιμασία μιας συζήτησης. Βλ.
Προετοιμασία συνεδρίασης, σελίδα 47.

Prepare meeting

Manage
recorder
(CCSD‑CURD
μόνο)

Για τη διαχείριση της συσκευής εγγραφής. Βλ.
Διαχείριση συσκευής εγγραφής, σελίδα 48.

Manage meeting

System settings

Για τη διαμόρφωση του συστήματος. Βλ. Ρυθμίσεις
συστήματος, σελίδα 49.

Configure ή Modify
users

Power

Ενεργοποίηση: Ενεργοποιεί τη Μονάδα ελέγχου.
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το σύστημα είναι
έτοιμο προς χρήση.
Αναμονή: Ορίζει τη Μονάδα ελέγχου σε «αναμονή»
και απενεργοποιεί τις συσκευές:
– Σβήνουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED των

Συνεδριακών συσκευών.
– Για να υποδείξει ότι η Μονάδα ελέγχου είναι

σε «αναμονή», η πράσινη ενδεικτική λυχνία
LED ενεργοποίησης στην πρόσοψη είναι
αναμμένη και η ενδεικτική λυχνία LED του
ελέγχου έντασης των Συνεδριακών συσκευών
αναβοσβήνει αργά. Οι υπόλοιπες ενδεικτικές
λυχνίες LED είναι σβησμένες.

– Η «λίστα αναμονής» και η «λίστα ομιλητών»
έχουν εκκαθαριστεί.

– Η εγγραφή διακόπτεται, αν ήταν ενεργή.
Άκυρο: Κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο
«Λειτουργία».

Prepare system

Logging

Επισκόπηση και αποθήκευση συμβάντων
συστήματος. Βλ. Καταγραφή, σελίδα 56.

Configure

System info

Επισκόπηση διευθύνσεων MAC και IP και εκδόσεων
λογισμικού της Μονάδας ελέγχου και της
εφαρμογής του περιβάλλοντος εργασίας του
προγράμματος περιήγησης στο web. Βλ.
Πληροφορίες συστήματος, σελίδα 56.

Configure

Logout

Εξέρχεται από την εφαρμογή συζήτησης και σας
επιστρέφει στη σελίδα σύνδεσης. Βλ. Αποσύνδεση,
σελίδα 57.

Χωρίς
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Κουμπί Περιγραφή Δικαίωμα πρόσβασης

Home

Σας επιστρέφει στην αρχική σελίδα του
περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος
περιήγησης στο web.

Χωρίς

Back

Σας επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα. Χωρίς

Εκκίνηση
εγγραφής
(CCSD‑CURD
μόνο)

Πατήστε το κουμπί «Έναρξη εγγραφής» για να
ξεκινήσει η εγγραφή. Όταν ξεκινήσει η εγγραφή,
εμφανίζεται το κουμπί «παύση» και το κουμπί
«διακοπή εγγραφής».

Σημείωση: Το κουμπί «έναρξη εγγραφής» είναι
κρυφό, όταν είναι πλήρης η μνήμη εγγραφής.

Σημείωση: Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου
ήχου από τη σελίδα Manage recorder του
περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος
περιήγησης στο web, η εκκίνηση μιας εγγραφής
μπορεί να γίνει μόνο από την πρόσοψη της
Μονάδας ελέγχου. Το κουμπί «Έναρξη εγγραφής»
είναι απενεργοποιημένο.

Manage meeting

Παύση εγγραφής
(CCSD‑CURD
μόνο)

Πατήστε το κουμπί «παύση» για να διακόψετε την
εγγραφή.

Manage meeting

Διακοπή
εγγραφής
(CCSD‑CURD
μόνο)

Πατήστε το κουμπί «διακοπή εγγραφής» για να
διακόψετε την εγγραφή.

Manage meeting

Κύρια ένταση
ήχου

Ανοίγει το κύριο ρυθμιστικό του ελέγχου έντασης
ήχου. Ελέγχει το επίπεδο εξόδου ήχου του
μεγαφώνου των συνεδριακών συσκευών και της
Μονάδας ελέγχου.

Configure ή Manage
meeting
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7.4.3 Διαχείριση συνεδρίασης
Προϋποθέσεις:
– Ο συνδεδεμένος χρήστης πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης: Manage meeting.

Διαχείριση συζήτησης σημαίνει:
– Προβολή κα έλεγχος της λίστας αναμονής και της λίστας ομιλητών
– Έλεγχος εγγραφών (CCSD‑CURD μόνο)
– Έλεγχος κύριας έντασης ήχου

Πατήστε το κουμπί Manage discussion στην αρχική σελίδα, για να ανοίξει η σελίδα διαχείρισης
της συζήτησης.
Αυτή η σελίδα δείχνει τη λίστα συζήτησης, η οποία διαθέτει ξεχωριστές λίστες για ομιλητές που
βρίσκονται σε αναμονή (αριστερή πλευρά σελίδας και ομιλητές (δεξιά πλευρά σελίδας).
Σημείωση: Η λίστα των συμμετεχόντων που βρίσκονται σε αναμονή είναι διαθέσιμη μόνο στην
«Ανοικτή» λειτουργία συζήτησης. Στη λειτουργία ενεργοποίησης «Φωνής», δεν είναι διαθέσιμη
ούτε η λίστα ομιλητών ούτε η λίστα των συμμετεχόντων σε αναμονή.
– Πατήστε το κουμπί + για να επιλέξετε και να προσθέσετε συμμετέχοντες στη λίστα αναμονής

ή τη λίστα ομιλητών.
– Πατήστε τον κάδο ανακύκλωσης για να καταργήσετε μια θέση από τη λίστα αναμονής ή τη

λίστα ομιλητών.
– Χρησιμοποιήστε το κουμπί μετατόπισης, για να μετακινήσετε συμμετέχοντες από τη λίστα

αναμονής ή τη λίστα ομιλητών. Εάν η λίστα ομιλητών είναι πλήρης, ο συμμετέχων με τη
μακροσκελέστερη ομιλία καταργείται από τη λίστα.

– Πατήστε το κουμπί Stop and remove all για να καταργήσετε όλους τους ομιλητές που είναι
σε αναμονή και τους ομιλητές από τις λίστες.

Ο μέγιστος αριθμός θέσεων που μπορεί να προστεθεί στη λίστα ομιλητών μπορεί να οριστεί:
– στη σελίδα Prepare discussion. Βλ. Προετοιμασία συνεδρίασης, σελίδα 47 ή
– στη Μονάδα ελέγχου. Βλ. Μονάδα ελέγχου, σελίδα 31.
Σημείωση: Ο μέγιστος αριθμός θέσεων δεν περιλαμβάνει τη θέση του προεδρεύοντα ή τη
Συνεδριακή συσκευή που έχει διαμορφωθεί ως μικρόφωνο διακοπής, επειδή το μικρόφωνο του
προεδρεύοντα και το μικρόφωνο διακοπής μπορούν να είναι διαρκώς ενεργοποιημένα.

Εγγραφή (CCSD‑CURD μόνο)
Αυτή η ενότητα περιγράφει τα κουμπιά της συσκευής εγγραφής στη γραμμή του μενού που
μπορούν να εμφανίζονται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας. Οι εγγραφές αποθηκεύονται στην
εσωτερική μνήμη ή σε συνδεδεμένη συσκευή μνήμης USB. Για περισσότερες πληροφορίες για
τις επιλογές διαχείρισης της συσκευής εγγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση συσκευής
εγγραφής, σελίδα 48.
Πατήστε το κουμπί «Έναρξη εγγραφής» για να ξεκινήσει η εγγραφή. Όταν ξεκινήσει η εγγραφή,
εμφανίζεται το κουμπί «παύση» και το κουμπί «διακοπή εγγραφής»:
– Πατήστε το κουμπί «παύση» για να διακόψετε την εγγραφή.
– Πατήστε το κουμπί «διακοπή εγγραφής» για να διακόψετε την εγγραφή.
Σημείωση: Το κουμπί «έναρξη εγγραφής» είναι κρυφό, όταν είναι πλήρης η μνήμη εγγραφής.
Σημείωση: Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου από τη σελίδα διαχείρισης της συσκευής
εγγραφής του περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος περιήγησης στο web, η εκκίνηση μιας
εγγραφής μπορεί να γίνει μόνο από την πρόσοψη της Μονάδας ελέγχου. Το κουμπί «Έναρξη
εγγραφής» είναι απενεργοποιημένο.
Η διαχείριση των εγγραφών μπορεί, επίσης, να πραγματοποιηθεί μέσω των κουμπιών της
πρόσοψης του CCSD‑CURD. Για αναλυτικές πληροφορίες, βλ.:
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– τον πίνακα της ενότητας Μονάδα ελέγχου, σελίδα 31.
– Εγγραφή και αναπαραγωγή συζητήσεων, σελίδα 59.

Στοιχείο ελέγχου κύριας έντασης ήχου
Πατήστε το κουμπί ελέγχου της κύριας έντασης ήχου για να προσαρμόσετε το επίπεδο εξόδου
ήχου των Συνεδριακών συσκευών και της Μονάδας ελέγχου.

7.4.4 Προετοιμασία συνεδρίασης
Προϋποθέσεις:
– Ο συνδεδεμένος χρήστης πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης: Prepare meeting.

Prepare discussion σημαίνει:
– Καθορισμός των ρυθμίσεων συζήτησης.

Πατήστε το κουμπί Prepare discussion στην αρχική σελίδα, για να ανοίξει η σελίδα της
προετοιμασίας της συζήτησης.
– Discussion mode:

– Επιλέξτε την απαιτούμενη Discussion mode (Open, Override, Voice ή Push To Talk.
Για αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών συζήτησης, ανατρέξτε στη ενότητα
Συνεδριακές λειτουργίες, σελίδα 35.

– Auto shift (Μόνο σε ανοικτό τρόπο λειτουργίας): Όταν επιλεχθεί, οι ουρές στη λίστα
αναμονής μετακινούνται αυτόματα στη λίστα ομιλητών, εάν δεν είναι ήδη πλήρης.

– Speakers options:
– Maximum number of speakers: Επιλέγει τον μέγιστο, επιτρεπόμενο αριθμό ομιλητών

στη λίστα των ομιλητών.
Σημείωση: Ο μέγιστος αριθμός ομιλητών δεν περιλαμβάνει το μικρόφωνο του
προεδρεύοντα ή το μικρόφωνο διακοπής.

– Switch microphone off when not used for 30 seconds: Αυτή η λειτουργία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, όταν οι συμμετέχοντες ξεχνούν να απενεργοποιήσουν τα μικρόφωνά
τους. Δεν λειτουργεί όταν: είναι επιλεγμένες οι λειτουργίες «Φωνή» ή «PTT», η
Συνεδριακή συσκευή έχει διαμορφωθεί ως συσκευή προεδρεύοντα, το μικρόφωνο ήταν
ήδη ενεργοποιημένο προτού ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία (αυτές οι Συνεδριακές
συσκευές εξαιρούνται μέχρι να απενεργοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν εκ νέου),
υπάρχουν λιγότερες από τρεις Συνεδριακές συσκευές με ανενεργό μικρόφωνο, οι
λειτουργίες «Αυτόματη αλλαγή» και «Να επιτρέπεται η απενεργοποίηση του
μικροφώνου από τους ομιλητές» είναι απενεργοποιημένες στον «Ανοικτό τρόπο
λειτουργίας».

– Allow participants to switch off their microphone: Όταν επιλεγεί, οι συμμετέχοντες
επιτρέπεται να απενεργοποιούν το μικρόφωνό τους.

– Show Possible To Speak: Όταν επιλεγεί, ενεργοποιεί τη λειτουργία δυνατότητας
ομιλίας: Ανάβει μια λευκή ενδεικτική λυχνία πάνω από το κουμπί του μικροφώνου στη
Συνεδριακή συσκευή και υποδεικνύει πότε μπορείτε να ενεργοποιήσετε αμέσως το
μικρόφωνο.

– Waiting options:
– Maximum number of waiting: Επιλέγει τον μέγιστο αριθμό αιτημάτων που

επιτρέπονται στη λίστα αναμονής.
– Allow participants to remove themselves from the waiting list: Όταν επιλεγεί, οι

συμμετέχοντες μπορούν να καταργήσουν τους εαυτούς τους από τη λίστα αναμονής.
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– Show the first in the waiting list on the seat: Όταν επιλεγεί, η ενδεικτική λυχνία LED
πάνω από το κουμπί του μικροφώνου και στην κεφαλή του μικροφώνου της
Συνεδριακής συσκευής, που είναι πρώτη στη λίστα αναμονής, αναβοσβήνει με πράσινο
χρώμα, αντί να είναι σταθερά πράσινη.

– Priority options:
– Priority chime audible: Όταν επιλεγεί, ηχεί η μελωδία προτεραιότητας όταν

χρησιμοποιείται το κουμπί προτεραιότητας της Συνεδριακής συσκευής.
– Mute all speakers: Όταν επιλεγεί, όλοι οι ομιλητές τίθενται προσωρινά σε σίγαση, όταν

χρησιμοποιείται το κουμπί προτεραιότητας της Συνεδριακής συσκευής.
– Stop all speakers and remove all waiting participants: Όταν επιλεγεί, όλοι οι

ομιλητές και τα αιτήματα ακυρώνονται, όταν χρησιμοποιείται το κουμπί προτεραιότητας
της Συνεδριακής συσκευής.

7.4.5 Διαχείριση συσκευής εγγραφής
Προϋποθέσεις:
– Ο συνδεδεμένος χρήστης πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης: Manage meeting.

Πατήστε το κουμπί Manage recorder  (CCSD‑CURD μόνο), για να ανοίξετε τη σελίδα
διαχείρισης της συσκευής εγγραφής.
Η συσκευή εγγραφής χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και την αναπαραγωγή εγγραφών
(συζητήσεων). Είναι δυνατή η αποστολή και αναπαραγωγή εξωτερικών αρχείων/εγγραφών ήχου.
Οι εγγραφές μπορούν να αποθηκεύονται σε συνδεδεμένη συσκευή μνήμης USB ή στην
εσωτερική μνήμη. Βλ. επίσης Εγγραφή και αναπαραγωγή συζητήσεων, σελίδα 59.
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες:
– Playback:

– Pre-listen on Control Unit: Όταν επιλεγεί, η ακρόαση του επιλεγμένου αρχείου ήχου
μπορεί να γίνει μόνο από το CCSD‑CURD.

– Playback to floor: Όταν επιλεγεί, η ακρόαση του επιλεγμένου αρχείου ήχου μπορεί να
γίνει μόνο στο κανάλι ήχου του συστήματος του ομιλητή.

– Λίστα επισκόπησης Recordings, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής διάρκειας κάθε
αρχείου:
– Αν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή μνήμης USB, η λίστα περιλαμβάνει μόνο τα αρχεία

(τις εγγραφές) της συσκευής μνήμης USB.
– Αν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή μνήμης USB, η λίστα περιλαμβάνει μόνο

ηχογραφημένα αρχεία της εσωτερικής μνήμης.
– Recording time left: Δείχνει την υπολειπόμενη εσωτερική μνήμη ή τη διάρκεια εγγραφής

της συσκευής μνήμης USB.
– Ράβδος ένδειξης προόδου: Δείχνει τη χρονική διάρκεια της εγγραφής.
– Κουμπιά γρήγορης αναπαραγωγής προς τα πίσω και γρήγορης αναπαραγωγής προς τα

εμπρός (κατά την αναπαραγωγή του αρχείου ήχου): Μετακινεί την αναπαραγωγή προς τα
πίσω ή προς τα εμπρός κατά 10 δευτερόλεπτα.

– Κουμπί διακοπής: Διακόπτει την αναπαραγωγή ή την εγγραφή.
– Κουμπί εγγραφής/παύσης: Ξεκινά/διακόπτει την εγγραφή.
– Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης: Αναπαράγει/διακόπτει προσωρινά το αρχείο ήχου.
– Κουμπί κάδου ανακύκλωσης (είναι ορατό μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα αρχείο): Διαγράφει το

επιλεγμένο αρχείο από τη χρησιμοποιημένη μνήμη και επισκόπηση.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και την αναπαραγωγή
αρχείων ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα Εγγραφή και αναπαραγωγή συζητήσεων, σελίδα 59.
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7.4.6 Ρυθμίσεις συστήματος
Προϋποθέσεις:
– Για πρόσβαση στις System settings και αλλαγή των παραμέτρων, ο συνδεδεμένος χρήστης

πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης: Configure ή/και Modify users.

Πιέστε το κουμπί System settings στην αρχική σελίδα για να ανοίξει η σελίδα ρυθμίσεων του
συστήματος.

Εικόνα 7.6: Ρυθμίσεις συστήματος CCSD‑CURD

Users
Πατήστε το κουμπί Users στη σελίδα των ρυθμίσεων του συστήματος για να ανοίξετε τη σελίδα
ρυθμίσεων του χρήστη:
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και την τροποποίηση πληροφοριών και
δικαιωμάτων του χρήστη.
– Για να προσθέσετε έναν χρήστη, πατήστε το κουμπί +, για να ανοίξει η οθόνη «Προσθήκη

νέου χρήστη».
– Για να αλλάξετε το όνομα ενός χρήστη, επιλέξτε το χρήστη (το σκούρο γκρι χρώμα σημαίνει

ότι έχει επιλεγεί) και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την οθόνη της αντίθετης πλευράς της
σελίδας, για να κάνετε αλλαγές.

– Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη, επιλέξτε το χρήστη και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί «αλλαγή κωδικού πρόσβασης».

– Για να αλλάξετε τα δικαιώματα του χρήστη, επιλέξτε το χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε
το απαιτούμενο κουμπί «δικαιώματα χρήστη».

– Για να καταργήσετε έναν χρήστη, επιλέξτε το χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε τον κάδο
ανακύκλωσης.

Για κάθε (νέο) χρήστη, μπορείτε να καταχωρήσετε ή να επιλέξετε τα εξής:
– Γενικά: Εισαγάγετε First name, Last name, Username, Password (μπορεί να είναι κενό).
– User rights: επιλέξτε το απαιτούμενο δικαίωμα χρήστη (το γκρι σημαίνει ότι είναι

επιλεγμένο):
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– Manage meeting: Αυτό το δικαίωμα παρέχει πρόσβαση στις σελίδες διαχείρισης
συζητήσεων και διαχείρισης συσκευών εγγραφής, καθώς και στον έλεγχο της έντασης
του ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση συνεδρίασης, σελίδα 46 ή Διαχείριση
συσκευής εγγραφής, σελίδα 48.

– Prepare meeting: Αυτό το δικαίωμα παρέχει πρόσβαση στις σελίδες προετοιμασίας της
συζήτησης. Ανατρέξτε στην Προετοιμασία συνεδρίασης, σελίδα 47.

– Modify users: Αυτό το δικαίωμα παρέχει πρόσβαση στη σελίδα των χρηστών.
– Configure: Αυτό το δικαίωμα παρέχει πρόσβαση στη σελίδα ρυθμίσεων του

συστήματος (με εξαίρεση τη σελίδα χρηστών, εκτός εάν ο χρήστης έχει το δικαίωμα
«τροποποίησης χρηστών»), στις πληροφορίες συστήματος και τις σελίδες καταγραφής,
καθώς και στον έλεγχο της έντασης του ήχου.

– Prepare system: Αυτό το δικαίωμα παρέχει πρόσβαση στη σελίδα λειτουργίας.

Audio
Πιέστε το κουμπί Audio για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων του ήχου:
– System:

– Master: Κύρια ένταση ήχου για τον έλεγχο των μεγαφώνων των συνεδριακών συσκευών
και της Δημόσιας διεύθυνσης (PA) (έξοδος ήχου 1).

– LSP: Μεμονωμένος έλεγχος της έντασης του ήχου για τα μεγάφωνα των συνεδριακών
συσκευών.

– PA: Μεμονωμένος έλεγχος της έντασης του ήχου για το PA (έξοδος ήχου 1).
– Line input/output: Ρυθμίζει την ευαισθησία της αναλογικής εισόδου και τα επίπεδα 1 και 2

της εξόδου ήχου της Μονάδας ελέγχου.
– XLR Microphone: Προσδιορίζει τη λειτουργία της εισόδου ήχου 1 της Μονάδας ελέγχου:

– Όταν επιλεγεί, ενεργοποιεί την είσοδο 1 (XLR) για το επίπεδο του σήματος του
μικροφώνου.

– Όταν δεν είναι επιλεγμένη, ενεργοποιεί την είσοδο 1 (υποδοχή RCA) για το επίπεδο
εισόδου της γραμμής ήχου.

– Routing options I/O 2: Προσδιορίζει τη λειτουργία δρομολόγησης ήχου της εισόδου 2 και
της εξόδου 2 της Μονάδα ελέγχου:
– Recorder: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία της συσκευής εγγραφής για να συνδέσετε

εξωτερική συσκευή εγγραφής μέσω της εισόδου ήχου και της εξόδου ήχου 2.
– Floor: Στη λειτουργία βήματος, χρησιμοποιείται η είσοδος ήχου 2 και η έξοδος 2 και ο

έλεγχος του επιπέδου πραγματοποιείται ανεξάρτητα.
– Mix-minus: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Mix-minus για σύνδεση δύο συστημάτων

μέσω της εισόδου ήχου 2 και της εξόδου ήχου 2.
– Insertion: Στη λειτουργία εισαγωγής, τόσο η έξοδος ήχου 2 όσο και η είσοδος ήχου 2

χρησιμοποιούνται για την προσθήκη σημάτων από εξωτερικές συσκευές ήχου. Για
παράδειγμα, σύνδεση ενός εξωτερικού μείκτη ήχου μεταξύ εξόδου ήχου 2 και εισόδου
ήχου 2.

– Line output: Ρυθμίζει την ευαισθησία της αναλογικής εισόδου ήχου και τα επίπεδα εξόδου
ήχου 3, 4, 5 ή 6 της Μονάδας ελέγχου.

– Individual microphone output (CCSD‑CURD μόνο): Επιλέξτε τη δρομολόγηση των
αναλογικών εξόδων ήχου 3, 4, 5 ή 6 της Μονάδας ελέγχου:
– Επιλέξτε 3, 4, 5 ή 6 για να ενεργοποιήσετε μικρόφωνα με δυνατότητα επιλογής για

μεμονωμένη εγγραφή.
– Digital Acoustic Feedback Suppression (DAFS): Ρυθμίσεις για τη λειτουργία DAFS:

– Απενεργοποίηση: Απενεργοποιεί τη λειτουργία DAFS.
– Φυσικό: Ενεργοποιεί τη λειτουργία DAFS.
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– Μέγιστο: Ρυθμίζει την ένταση ήχου του συστήματος στο μέγιστο με ελάχιστο κίνδυνο
ακουστικής ανάδρασης (συριγμού). 
Σημείωση: Ενδεχομένως να σημειωθούν ηχητικές παραμορφώσεις στα υψηλότερα
επίπεδα της έντασης του ήχου.

– Feedback prevention:
– Το μεγάφωνο είναι ενεργό όταν το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο: Το μεγάφωνο

του συμμετέχοντα είναι ενεργό, όταν είναι ενεργοποιημένο το μικρόφωνό του.
– Attenuate headphone when speaking: Εξασθενίζει την ένταση ήχου των ακουστικών

των Συνεδριακών συσκευών κατά 18 dB, όταν επιλεχθεί και είναι ενεργοποιημένο το
μικρόφωνο.

Cameras
Μπορείτε να συνδέσετε συνολικά 6 κάμερες στο CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα.
Πιέστε το κουμπί Cameras για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων της κάμερας.
– Overview camera: Ορίζει την κάμερα που χρησιμοποιείται ως κάμερα επισκόπησης.
– SDI Switcher: Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP του μεταγωγέα βίντεο HD‑SDI. Μην

χρησιμοποιείτε εισαγωγικά μηδενικά. Εάν καταχωριστούν εισαγωγικά μηδενικά, το
CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα δεν θα μπορεί να ελέγξει το μεταγωγέα.
Παράδειγμα:
– Σωστή διεύθυνση IP: 192.168.10.111
– Εσφαλμένη διεύθυνση IP: 192.168.010.111

– Κάδος ανακύκλωσης: Πιέστε το εικονίδιο του κάδου ανακύκλωσης για να καταργήσετε την
επιλεγμένη κάμερα. Σημείωση: Μπορεί να καταργηθεί μόνο μια κάμερα που έχει
αποσυνδεθεί.

– Προεπισκόπηση ρυθμίσεων κάμερας: Εδώ παρατίθεται η προεπισκόπηση όλων των
συνδεδεμένων καμερών. Στη λίστα επισκόπησης εμφανίζονται τα εξής: το Όνομα κάμερας,
η διεύθυνση URL, ο Αριθμός σειράς, το Όνομα χρήστη, ο Κωδικός πρόσβασης, το
Πρωτόκολλο και η Είσοδος του μεταγωγέα βίντεο στην οποία είναι συνδεδεμένη η κάμερα.
– Ο Serial number της κάμερας χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος με τις ιστοσελίδες

διαμόρφωσης της κάμερας. 
Σημείωση: Η δυνατότητα αυτή διατίθεται μόνο εάν ο επιτραπέζιος/φορητός
υπολογιστής ή η συσκευή tablet είναι συνδεδεμένα μέσω της ενσύρματης σύνδεσης
Ethernet του συστήματος.

Γνωστοποίηση!
Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση υλικολογισμικού της κάμερας Bosch ONVIF είναι 5.80 ή
μεταγενέστερη.

Κάμερες ONVIF
Οι κάμερες ONVIF ανιχνεύονται αυτόματα, ωστόσο απαιτείται να κάνετε και τα εξής:
1. Να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, εάν η κάμερα έχει

διαμορφωμένο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
2. Να επιλέξετε την είσοδο του μεταγωγέα βίντεο στην οποία είναι συνδεδεμένη η κάμερα.

Κάμερες Panasonic και Sony
Το σύστημα υποστηρίζει κάμερες IP της Sony μέσω εντολών CGI για τις σειρές 300/360, όπως
και κάμερες IP της Panasonic μέσω του πρωτοκόλλου CGI (HD Integrated Camera Interface
Specifications 1.06).
Οι κάμερες Panasonic και Sony δεν ανιχνεύονται αυτόματα. Απαιτούνται τα εξής:
1. Χειροκίνητη προσθήκη της κάμερας χρησιμοποιώντας το κουμπί +.
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2. Εισαγωγή της διεύθυνσης URL της κάμερας (με τη μορφή http:// για μη ασφαλή σύνδεση ή
τη μορφή https:// για ασφαλή σύνδεση).

3. Εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης για την κάμερα.
4. Στο πεδίο Πρωτόκολλο, επιλέξτε Sony για τις κάμερες Sony και Panasonic για τις κάμερες

Panasonic.
5. Να επιλέξετε την είσοδο του μεταγωγέα βίντεο στην οποία είναι συνδεδεμένη η κάμερα.

Έως ότου συνδεθεί κατάλληλα η κάμερα, εμφανίζεται ένας κάδος απορριμμάτων δίπλα στο
Camera name που σας επιτρέπει να διαγράψετε τη κάμερα.
Μόλις συνδεθεί η κάμερα (όλα τα πεδία για τη διεύθυνση URL, το Όνομα χρήστη, τον Κωδικό
πρόσβασης και το Πρωτόκολλο εμφανίζουν τα σωστά στοιχεία) μπορείτε να μεταβείτε σε μια
συγκεκριμένη κάμερα χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στον Αριθμό σειράς.
Σημείωση: Μπορείτε να καταργήσετε μόνο μια αποσυνδεδεμένη κάμερα.

Γνωστοποίηση!
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Camera name για να εκχωρήσετε ένα λογικό όνομα στην
κάμερα, π.χ. πίσω δεξιά κάμερα.

Network and general settings
Πατήστε το κουμπί Network and general settings, για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων του
δικτύου και των γενικών ρυθμίσεων. Εδώ εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του δικτύου και οι γενικές
ρυθμίσεις και μπορούν να οριστούν:
Πατήστε το κουμπί Change network settings για να καταχωρίσετε/αλλάξετε τις ρυθμίσεις
δικτύου:
– Network settings:

– Hostname: Το προεπιλεγμένο όνομα κεντρικού υπολογιστή είναι CCS1000D
Σημείωση: Όταν αλλάζετε το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή (απ-)ενεργοποιείτε τη
σταθερή διεύθυνση IP στο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος περιήγησης στο
web (βλ. παρακάτω), ο φορητός/επιτραπέζιος υπολογιστής σας ενδέχεται να χάσει τη
σύνδεση με τη Μονάδα ελέγχου. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, κλείστε και, στη συνέχεια,
ανοίξτε ξανά το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος περιήγησης στο web.

– Ενσύρματη λειτουργία:
– Σταθερή IP: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε σταθερή

διεύθυνση IP. Τα παρακάτω πεδία αλλάζουν από γκρι σε λευκό για να υποδείξουν ότι
έχουν ενεργοποιηθεί.

– Διεύθυνση IP: Εισαγάγετε έγκυρη διεύθυνση IP.
– Μάσκα υποδικτύου: Εισαγάγετε έγκυρη μάσκα υποδικτύου.
– Προεπιλεγμένη πύλη: Εισαγάγετε έγκυρη προεπιλεγμένη πύλη.

– General settings:
– Automatically shutdown the system when not used (λειτουργία εξοικονόμησης

ενέργειας): Όταν επιλεχθεί, η λειτουργία της μονάδας ελέγχου τερματίζεται αυτόματα,
όταν δεν χρησιμοποιηθεί για δύο ώρες. Η «λίστα αναμονής» και η «λίστα ομιλητών»
αποθηκεύονται αυτόματα και είναι ξανά διαθέσιμες, όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα.
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν ισχύει για τη λειτουργία ενεργοποίησης φωνής.

– Factory default: Πιέστε το κουμπί εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση για να κάνετε
επαναφορά όλων των ρυθμίσεων και των τιμών του συστήματος στις εργοστασιακές
τιμές.
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Γνωστοποίηση!
Όταν γίνει επαναφορά του συστήματος στις εργοστασιακές προεπιλογές, θα διατηρηθεί η
τελευταία έκδοση του λογισμικού, στην οποία αναβαθμίστηκε το σύστημα.

Recorder (CCSD‑CURD μόνο)
Πιέστε το κουμπί Recorder για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων της συσκευής εγγραφής.
Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις για τη συσκευή εγγραφής:
– Source: Επιλέξτε την πηγή ήχου που πρέπει να εγγραφεί:

– Floor only: Γίνεται εγγραφή του ήχου στη γλώσσα συζήτησης του ομιλητή.
– Floor and output 3, 4, 5, 6: Ο ήχος της γλώσσας συζήτησης του ομιλητή και

επιλεγμένο σήμα εξόδου ήχου (3-6) συνδυάζονται και εγγράφονται.
– Bit rate: Επιλέξτε την ποιότητα του ήχου εγγραφής [από 64 kbps (η χαμηλότερη) έως

256 kbps (η υψηλότερη)].
– Automatically pause recording when all microphones are switched off: Η εγγραφή

τίθεται σε παύση, όταν κανένα μικρόφωνο δεν είναι ενεργό.

Seats
Πιέστε το κουμπί Seats για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων των θέσεων.
Εδώ μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις των θέσεων των Συνεδριακών συσκευών:
– Επισκόπηση θέσεων:

– (x-y): x = αριθμός Συνεδριακών συσκευών που είναι συνδεδεμένες επί του παρόντος
στο σύστημα και προετοιμάζονται για λειτουργία. y = ιστορικός αριθμός Συνεδριακών
συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα. Πιέστε ένα από τα τετράγωνα
εικονίδια στα αριστερά της σελίδας για να εντοπίσετε μια Συνεδριακή συσκευή στο
δωμάτιο συσκέψεων. Όταν εμφανιστεί το σήμα επιλογής στο πλαίσιο ελέγχου, η
ενδεικτική λυχνία του φωτεινού δακτυλίου στο αντίστοιχο μικρόφωνο ανάβει με
κόκκινο χρώμα και η ενδεικτική λυχνία LED πάνω από το κουμπί του μικροφώνου
αναβοσβήνει.
Σημείωση: Αυτό είναι δυνατό μόνο όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Selection
mode στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας.

– Seat name: Κάντε κλικ στο πλαίσιο διαλόγου Όνομα θέσης και εισαγάγετε/αλλάξτε το
όνομα της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες.

– Λειτουργία: Οι ρυθμίσεις της στήλης «Λειτουργία» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την αλλαγή της λειτουργίας μεμονωμένων θέσεων/Συνεδριακών συσκευών. Η
διαμόρφωση μιας Συνεδριακής συσκευής μπορεί να γίνει ως «μικρόφωνο διακοπής», το
οποίο έχει πάντα πρόσβαση στο βήμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ανοικτών
μικροφώνων. Το «μικρόφωνο διακοπής» έχει τα ίδια δικαιώματα με τον προεδρεύοντα,
με εξαίρεση την προτεραιότητα. Ο συμμετέχων που χρησιμοποιεί το «μικρόφωνο
διακοπής» δεν προστίθεται στη λίστα αιτημάτων. Συνήθως, ένα μικρόφωνο διακοπής
τοποθετείται στο βήμα του ομιλητή για χρήση από τους επισκέπτες-ομιλητές. Είναι
δυνατή η διαμόρφωση έως 25 Συνεδριακών συσκευών, συνολικά, ως συσκευών
προεδρεύοντα ή μικροφώνων διακοπής. Για παράδειγμα, 22 συσκευές προεδρεύοντα +
3 μικρόφωνα διακοπής = 25 συσκευές συνολικά.
Κανονικά: Η Συνεδριακή συσκευή λειτουργεί ως συσκευή συμμετέχοντα.
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Κουμπί: Η Συνεδριακή συσκευή λειτουργεί ως μικρόφωνο διακοπής. Ο ομιλητής
πρέπει να πατήσει και να απελευθερώσει το κουμπί για να ενεργοποιήσει το
μικρόφωνο και να πατήσει και να απελευθερώσει ξανά το κουμπί για να
απενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
PTT (Push-to-talk): Η Συνεδριακή συσκευή λειτουργεί ως μικρόφωνο διακοπής. Το
μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο για το διάστημα που ο ομιλητής πατάει παρατεταμένα
το κουμπί αιτήματος του μικροφώνου.
Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση του μικροφώνου διακοπής, ο
συρόμενος διακόπτης της βάσης της συνεδριακής συζήτησης πρέπει να έχει ρυθμιστεί
στο συμμετέχοντα. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση Συνεδριακής συσκευής, σελίδα
39.

– Camera: Το όνομα της κάμερας που συνδέεται με τη θέση.
– Pre-position: Αριθμός ρύθμισης προ-τοποθέτησης κάμερας που έχει εκχωρηθεί στη

θέση.
– Selection mode (επιλογή στη Συνεδριακή συσκευή): Όταν επιλεγεί, μια Συνεδριακή

συσκευή μπορεί να εντοπιστεί διαλέγοντας τη θέση της λίστας ή πατώντας το κουμπί
αιτήματος του μικροφώνου της Συνεδριακής συσκευής. Ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες LED
της Συνεδριακής συσκευής.
– Όταν είναι ενεργή η «λειτουργία επιλογής», οι Συνεδριακές συσκευές δεν μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για τη συζήτηση. Ωστόσο, μπορούν και πάλι να επιλεγούν/
εντοπιστούν.

– Κουμπί De-init : Εάν το πιέσετε, διαγράφει τη διεύθυνση/καταχώρηση μονάδων στην
επιλεγμένη Συνεδριακή συσκευή:
– Ο φωτεινός δακτύλιος της κεφαλής του μικροφώνου ανάβει με κόκκινο χρώμα.
– Η ενδεικτική λυχνία LED πάνω από το κουμπί του μικροφώνου είναι αναμμένη με

πορτοκαλί χρώμα.
Προετοιμάστε τη Συνεδριακή συσκευή, όπως περιγράφεται στην ενότητα Προετοιμασία
Συνεδριακής συσκευής, σελίδα 39.

– Κουμπί Remove disconnected seats: Καταργεί τις καταχωρισμένες θέσεις από την
επισκόπηση θέσεων.

Date and time (CCSD‑CURD μόνο)
Πιέστε το κουμπί Date and time για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων της ημερομηνίας και της
ώρας.
Πιέστε το κουμπί Change date and time settings για να επιλέξετε τα εξής:
– Time: Επιλέξτε την τοπική ώρα.
– Date: Επιλέξτε την τρέχουσα ημερομηνία.

Upgrade

Γνωστοποίηση!
Η Upgrade δεν είναι διαθέσιμη για τα tablet.

– Επιλογή: Χρησιμοποιείται για την επιλογή και την κατάργηση της επιλογής προϊόντων
(σειρών) στη σελίδα Upgrade .

– Όνομα συσκευής: Το όνομα του προϊόντος που αναβαθμίζεται.
– Τύπος: Ο τύπος του προϊόντος που αναβαθμίζεται.
– Version: Έκδοση λογισμικού στην οποία θα αναβαθμιστεί το προϊόν.
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– State: Κατάσταση της αναβάθμισης του λογισμικού (Idle, Programming, Rebooting, Done
ή Failed μετά από επανεκκίνηση). Εάν το αναβαθμισμένο αρχείο είναι κατεστραμμένο ή δεν
αναγνωρίζεται, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

– Progress: Ράβδοι προόδου που υποδεικνύουν την κατάσταση της αναβάθμισης του
λογισμικού.

– Κουμπί Start: Ξεκινά την αναβάθμιση του λογισμικού.

Πατήστε το κουμπί Upgrade, για να ανοίξετε τη σελίδα της αναβάθμισης του λογισμικού.
Η σελίδα Upgrade χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση/διατήρηση του λογισμικού της μονάδας
ελέγχου:
1. Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου του λογισμικού αναβάθμισης από τη σχετική σελίδα

του προϊόντος στη διεύθυνση: https://licensing.boschsecurity.com/software
2. Στη σελίδα αναβάθμισης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του αρχείου, για να επιλέξετε το

αποθηκευμένο σας αρχείο λογισμικού.
3. Αν επιλέξατε σωστό αρχείο υλικολογισμικού, η μονάδα ελέγχου επιλέγεται αυτόματα.
4. Πατήστε το κουμπί της έναρξης για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αποστολής:

– Εμφανίζονται οι ράβδοι προόδου.
– Η κατάσταση αποστολής εμφανίζεται στη στήλη «κατάσταση». Εάν το αναβαθμισμένο

αρχείο είναι κατεστραμμένο ή δεν αναγνωρίζεται, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
– Οι εκδόσεις λογισμικού (αριθμοί) εμφανίζονται στη στήλη  «Έκδοση». Ο αριθμός

έκδοσης του μεταφορτωμένου λογισμικού εμφανίζεται μόνο όταν η διαδικασία
αναβάθμισης ολοκληρωθεί επιτυχώς.

5. Βγείτε από τη σελίδα αναβάθμισης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφόρτωσης
(κατάσταση «Ολοκληρώθηκε»).

6. Διαγράψτε τη μνήμη cache (ιστορικό) του προγράμματος περιήγησης, ώστε να εμφανίζεται
στο πρόγραμμα περιήγησης στο web η νέα λειτουργία.

https://licensing.boschsecurity.com/software
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7.4.7 Λειτουργία
Προϋποθέσεις:
– Ο συνδεδεμένος χρήστης πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης: Prepare system.

Πατήστε το κουμπί Power στην αρχική σελίδα, για να εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο
«Λειτουργία».
– On: Ενεργοποιεί τη Μονάδα ελέγχου: Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το σύστημα είναι

έτοιμο προς χρήση.
– Αναμονή: Ορίζει τη Μονάδα ελέγχου σε «αναμονή» και απενεργοποιεί τις Συνεδριακές

συσκευές:
– Σβήνουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED των Συνεδριακών συσκευών.
– Για να υποδείξει ότι η Μονάδα ελέγχου είναι σε «αναμονή», η πράσινη ενδεικτική

λυχνία LED ενεργοποίησης στην πρόσοψη είναι αναμμένη και η ενδεικτική λυχνία LED
του ελέγχου έντασης των Συνεδριακών συσκευών αναβοσβήνει αργά. Οι υπόλοιπες
ενδεικτικές λυχνίες LED είναι σβησμένες.

– Η «λίστα αναμονής» και η «λίστα ομιλητών» έχουν εκκαθαριστεί.
– Η εγγραφή διακόπτεται, αν ήταν ενεργή.

– Άκυρο: Κλείνει το αναδυόμενο παράθυρο λειτουργίας.

7.4.8 Καταγραφή
Προϋποθέσεις:
– Ο συνδεδεμένος χρήστης πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης: Configure.

Πατήστε το κουμπί Logging στην αρχική σελίδα, για να ανοίξει η σελίδα καταγραφής.
Η καταγραφή χρησιμοποιείται για την αυτόματη αποθήκευση συμβάντων του συστήματος, όπως
της ημερομηνίας, της ώρας και του τύπου (σφάλματος) του συμβάντος:
– Πατήστε το κουμπί «Εκκαθάριση προβολής» για να διαγράψετε το περιεχόμενο της

προβολής καταγραφής. Τα καταγεγραμμένα συμβάντα δεν θα διαγράφονται και θα
εμφανίζονται, όταν ξαναανοίξει η σελίδα καταγραφής. Όταν διαγράφεται το περιεχόμενο
της προβολής των καταγραφών, τα καταγεγραμμένα συμβάντα θα μπορούν και πάλι να
εξαχθούν.

– Πατήστε το κουμπί «Εξαγωγή» για να εξαγάγετε και να αποθηκεύσετε το τρέχον αρχείο
επισκόπησης καταγραφής συμβάντων (*σε μορφή .txt) στον σκληρό δίσκο του tablet ή του
υπολογιστή σας.

7.4.9 Πληροφορίες συστήματος
Προϋποθέσεις:
– Ο συνδεδεμένος χρήστης πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης: Configure.

Πατήστε το κουμπί System info στην αρχική σελίδα, για να ανοίξει η σελίδα πληροφοριών του
συστήματος. Τότε, θα εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες:
– Τύπος συσκευής
– Όνομα κεντρικού υπολογιστή
– Διεύθυνση Ethernet MAC
– Διεύθυνση Ethernet IP
– Μάσκα υποδικτύου Ethernet
– Προεπιλεγμένη πύλη Ethernet
– Έκδοση λογισμικού (κατασκευή)
Οι System info χρησιμοποιούνται από τεχνικούς.
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7.4.10 Αποσύνδεση
Πατήστε το κουμπί Logout στην αρχική σελίδα, για να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή
συζήτησης.
Εμφανίζεται η σελίδα σύνδεσης.
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7.5 Διασύνδεση προγράμματος εφαρμογής (API) RESTful
Το CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα έχει API RESTful με τις εξής λειτουργίες:
Σημείωση: Το API RESTful είναι μια διασύνδεση προγράμματος εφαρμογής που χρησιμοποιεί
αιτήματα HTTP για τη ΛΗΨΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ και ΔΙΑΓΡΑΦΗ δεδομένων.

Ομιλητές
Αυτή η λειτουργία δίνει τον έλεγχο στα μικρόφωνα του ομιλητή. Είναι δυνατή η ανάκτηση μιας
λίστας με όλους τους ενεργούς ομιλητές. Είναι δυνατή η προσθήκη ομιλητών στη λίστα ομιλητών
και η κατάργησή τους από αυτήν. Πιθανές εφαρμογές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν
αυτή τη λειτουργία είναι οι εξής:
– συστήματα κάμερας Pan Tilt Zoom (PTZ) τρίτων.
– λύσεις web-casting και συσκευών εγγραφής που απαιτούν πληροφορίες μικροφώνου.
– συνοπτικές διατάξεις για διαχείριση μικροφώνων.

Λίστα αναμονής
Αυτή η λειτουργία δίνει τον έλεγχο στη λίστα αναμονής. Είναι δυνατή η ανάκτηση μιας λίστας με
όλους τους ομιλητές που είναι σε αναμονή. Είναι δυνατή η προσθήκη ομιλητών στη λίστα
αναμονής και η κατάργησή τους από αυτήν.
Πιθανές εφαρμογές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λειτουργία είναι οι εξής:
– συστήματα κάμερας Pan Tilt Zoom (PTZ) τρίτων.
– λύσεις web-casting και συσκευών εγγραφής που απαιτούν πληροφορίες μικροφώνου.
– συνοπτικές διατάξεις για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση μικροφώνων.

Σύστημα
Αυτή η λειτουργία έχει τη δυνατότητα να:
– ορίσει το σύστημα σε αναμονή.
– επαναφέρει το σύστημα από την αναμονή.

Θέσεις
Αυτή η λειτουργία δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης και ρύθμισης της ευαισθησίας του μικροφώνου
μιας μεμονωμένης συσκευής. Το εύρος ευαισθησίας κυμαίνεται από -6dB έως +9dB.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διασύνδεση προγράμματος εφαρμογής, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο του API, η λήψη του οποίου μπορεί να γίνει από τη διεύθυνση: https://
licensing.boschsecurity.com/software

https://licensing.boschsecurity.com/software
https://licensing.boschsecurity.com/software
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8 Λειτουργία
Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό
σύστημα.

8.1 Εγγραφή και αναπαραγωγή συζητήσεων

4
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Εικόνα 8.1: CCSD‑CURD

Η ενσωματωμένη συσκευή εγγραφής χρησιμοποιείται για την εγγραφή συζητήσεων σε μορφή
MP3. Οι εγγραφές αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη ή σε κατάλληλη συσκευή μνήμης USB,
όταν είναι συνδεδεμένη. Ανατρέξτε στις πληροφορίες για τη συσκευή μνήμης USB στη διεύθυνση
Πρόσθετα εξαρτήματα, σελίδα 15.
Κατά την εγγραφή, ενδεχομένως να μη χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η χωρητικότητα της συσκευής
μνήμης USB, επειδή:
– Υποστηρίζονται συσκευές μνήμης USB πολλαπλών συσκευών, αλλά χρησιμοποιείται μόνο

μία συσκευή εσωτερικής μνήμης στη συσκευή μνήμης USB.
– Υποστηρίζονται συσκευές USB με πολλαπλά διαμερίσματα, αλλά χρησιμοποιείται μόνο το

πρώτο διαμέρισμα.
Το μέγεθος της μνήμης της συσκευής USB και οι ρυθμίσεις εγγραφής καθορίζουν τη συνολική
διάρκεια της εγγραφής. Η εσωτερική μνήμη μπορεί να αποθηκεύσει έως και 8 ώρες συζητήσεων
στον χαμηλότερο ρυθμό bit. Για μια επισκόπηση των πιθανών χρόνων εγγραφής σε σύγκριση με
το ρυθμό bit, ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα, σελίδα 70.
Η επιλογή και η κατάργηση της επιλογής της κατάλληλης μνήμης (εσωτερικής/USB) και της
ενδεικτικής λυχνίας LED γίνεται αυτόματα, όταν τοποθετηθεί και αφαιρεθεί η συσκευή μνήμης
USB από το σύνδεσμο USB στην πρόσοψη της Μονάδας ελέγχου.

Επιλογές εγγραφής
Όταν ξεκινάει η εγγραφή, η συσκευή εγγραφής MP3 δημιουργεί αυτόματα ένα αρχείο MP3,
χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα ως το όνομα του αρχείου.
Οι εγγραφές που αποθηκεύονται στη συσκευή μνήμης USB έχουν όνομα αρχείου με την εξής
μορφή: «USB:yyyymmdd-hhmmss-Floor.mp3».
– Αν η πηγή της ρύθμισης της εγγραφής έχει οριστεί στον Ομιλητή και την έξοδο x (x = 3, 4, 5

ή 6), αποθηκεύεται ένα δεύτερο αρχείο εγγραφής με την ίδια σήμανση ημερομηνίας-ώρας:
«USB:yyyymmdd-hhmmss-Outputx.mp3».

– Αν η εγγραφή πραγματοποιείται στην εσωτερική μνήμη, το όνομα του αρχείου αρχίζει με το
«IM», αντί για το «USB».

Από προεπιλογή, τα ηχογραφημένα αρχεία έχουν μέγιστη διάρκεια 60 λεπτά. Μετά από τα 60
λεπτά, το αρχείο κλείνει αυτόματα και δημιουργείται ένα νέο αρχείο. Αυτή η διαδικασία
επαναλαμβάνεται για όσο διάστημα η εγγραφή είναι ενεργή ή μέχρι να γεμίσει η εσωτερική
μνήμη ή η συσκευή USB.
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Αν θέλετε η συζήτηση να εγγραφεί σε ένα συνεχόμενο αρχείο, ένα ενιαίο αρχείο με τίτλο «no-
file-split» πρέπει να δημιουργηθεί στην εσωτερική μνήμη flash της Μονάδας ελέγχου. Για να το
κάνετε αυτό:
1. Συνδέστε έναν φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή στη Μονάδα ελέγχου, χρησιμοποιώντας το

σύνδεσμο micro USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος της Μονάδας ελέγχου.
2. Κάτω από την εντοπισμένη μονάδα της Μονάδας ελέγχου, δημιουργήστε ένα αρχείο txt με

τίτλο «no-file-split».
3. Αφαιρέστε την επέκταση αρχείου «.txt».
Για επαναφορά των ηχογραφημένων αρχείων στη μέγιστη διάρκεια 60 λεπτών, διαγράψτε το
αρχείο «no-file-split».

Πραγματοποίηση εγγραφής

Γνωστοποίηση!
Συνιστάται η χρήση συσκευής μνήμης USB για εξωτερική εγγραφή. Αν απαιτείται, μπορεί να
συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή εγγραφής στην «Έξοδο ήχου (2)» RCA της Μονάδας ελέγχου.

Γνωστοποίηση!
Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων της συσκευής μνήμης USB, προτού την
τοποθετήσετε στη μονάδα ελέγχου.

1. Συνδέστε μια συσκευή μνήμης USB στο σύνδεσμο USB (13) της πρόσοψης της Μονάδας
ελέγχου. Η ενδεικτική λυχνία LED εγγραφής μέσω USB (10) θα ανάψει με πράσινο χρώμα
και υποδεικνύεται ότι η συσκευή εντοπίστηκε και ότι μπορεί να ξεκινήσει η εγγραφή.

2. Πατήστε το κουμπί εγγραφής «έναρξη/παύση» (11) για να ξεκινήσει μια περίοδος
εγγραφής. Η ενδεικτική λυχνία LED θα γίνει κόκκινη, ώστε να υποδεικνύει ότι η εγγραφή
είναι ενεργή.
– Για να κάνετε παύση στην εγγραφή, πατήστε το κουμπί εγγραφής «έναρξη/παύση»

ξανά. Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει με κόκκινο χρώμα, ώστε να
υποδεικνύει ότι η εγγραφή έχει διακοπεί προσωρινά.

– Για να συνεχιστεί η εγγραφή, πατήστε το κουμπί εγγραφής «έναρξη/παύση» ξανά. Η
ενδεικτική λυχνία LED θα γίνει κόκκινη, ώστε να υποδεικνύει ότι η εγγραφή είναι
ενεργή.

– Για να διακοπεί η εγγραφή, πατήστε το κουμπί «διακοπή εγγραφής» (12). Η ενδεικτική
λυχνία LED θα γίνει πράσινη, ώστε να υποδεικνύει ότι η περίοδος εγγραφής έχει
ολοκληρωθεί.

Η εγγραφή θα διακοπεί αυτόματα, όταν:
– Είναι σε εξέλιξη εγγραφή στην εσωτερική μνήμη και έχει τοποθετηθεί συσκευή μνήμης USB

στο σύνδεσμο USB (13) της πρόσοψης της Μονάδας ελέγχου.
– Είναι σε εξέλιξη εγγραφή σε εξωτερική μονάδα και η συσκευή μνήμης USB έχει αφαιρεθεί

από τη Μονάδα ελέγχου. Να αφαιρείτε τη συσκευή μνήμης USB, μόνο όταν είναι αναμμένη
η ενδεικτική λυχνία LED της εγγραφής με πράσινο χρώμα.

– Η εσωτερική μνήμη είναι πλήρης, κατά την εγγραφή σε αυτήν.
– Η συσκευή μνήμης USB είναι πλήρης, κατά την εγγραφή σε αυτήν.

Αναπαραγωγή εγγραφής
Για την αναπαραγωγή μιας εγγραφής κάντε ένα από τα εξής:
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– Συνδέστε ένα tablet, έναν φορητό υπολογιστή ή έναν επιτραπέζιο υπολογιστή στη Μονάδα
ελέγχου μέσω σύνδεσης Ethernet και χρησιμοποιήστε το περιβάλλον εργασίας του
προγράμματος περιήγησης στο web, για να επιλέξετε την εγγραφή που θέλετε να
αναπαράγετε. Βλ. Περιβάλλον εργασίας προγράμματος περιήγησης στο web, σελίδα 41.

– Αφαιρέστε τη συσκευή μνήμης USB και μεταφέρατε τα αρχεία MP3 σε έναν υπολογιστή.
– Κατεβάστε τα αρχεία MP3 από την εσωτερική μνήμη της Μονάδας ελέγχου σε έναν

υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο micro USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος της
Μονάδας ελέγχου.

Γνωστοποίηση!
Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται εγγραφές, όταν η Μονάδα ελέγχου είναι συνδεδεμένη σε
υπολογιστή με το σύνδεσμο micro USB.
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8.2 Χρήση του κουμπιού μικροφώνου
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Εικόνα 8.2: Συσκευή με τοποθετημένο το κουμπί συμμετέχοντα

Πατήστε το κουμπί του μικροφώνου (3) της συσκευής σας για να ενεργοποιήσετε και να
απενεργοποιήσετε το μικρόφωνό σας (1), ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η ενδεικτική λυχνία LED
(4) πάνω από το κουμπί του μικροφώνου και ο φωτεινός δακτύλιος (2) στην κεφαλή του
μικροφώνου υποδεικνύουν την κατάσταση της συσκευής σας. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι
χρωματικοί κώδικες:

Λευκό (ένδειξη "Possible‑to‑speak")
Η ενδεικτική λυχνία βρίσκεται μόνο πάνω από το κουμπί του μικροφώνου και όχι στον φωτεινό
δακτύλιο.
– Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αμέσως το μικρόφωνό σας, πατώντας το κουμπί του

μικροφώνου.
– Δεν θα προστεθεί στη λίστα αναμονής το αίτημά σας για ομιλία.

Πράσινο
– Προστέθηκε στη λίστα αναμονής το αίτημά σας για ομιλία.
– Η προβολή και η διαχείριση της λίστας αναμονής μπορεί να γίνει από το περιβάλλον

εργασίας του προγράμματος περιήγησης στο web.

Πράσινο που αναβοσβήνει
– Το αίτημα ομιλίας σας βρίσκεται πρώτο στη λίστα αναμονής.
– Μόλις ο ενεργός ομιλητής απενεργοποιήσει το κουμπί του μικροφώνου του, θα έχετε τη

δυνατότητα να μιλήσετε.

Κόκκινο
– Το μικρόφωνο είναι ενεργό, έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED απενεργοποιημένες
– Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
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8.3 Χρήση του κουμπιού προτεραιότητας
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Εικόνα 8.3: Συσκευή με τοποθετημένο το κουμπί προεδρεύοντα

Όταν η συσκευή έχει διαμορφωθεί ως συσκευή προεδρεύοντα, το κουμπί προτεραιότητας (1)
μπορεί να πατηθεί παρατεταμένα προκειμένου να παρακάμψει τα μικρόφωνα όλων των
συμμετεχόντων. Ακούγεται ταυτόχρονα μια μελωδία (όταν είναι επιλεγμένη η σχετική λειτουργία
του περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος περιήγησης στο web, βλ. Περιβάλλον εργασίας
προγράμματος περιήγησης στο web, σελίδα 41). Χρησιμοποιείται το κουμπί του μικροφώνου του
προεδρεύοντα (2) για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του μικροφώνου, ανάλογα με
τις απαιτήσεις.

8.4 Ρύθμιση έντασης ήχου ακουστικών
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Εικόνα 8.4: Συσκευή με τοποθετημένο το κουμπί προεδρεύοντα

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη (3) στο πλάι της συσκευής, για να ρυθμίσετε την
ένταση ήχου των ακουστικών, όταν είναι συνδεδεμένα.
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9 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων για να επιλύσετε
προβλήματα που προκύπτουν στο CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα.

9.1 Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Δεν ακούγεται ήχος από τα
μεγάφωνα καμίας
Συνεδριακής συσκευής.

Η ένταση ήχου των
μεγαφώνων είναι πολύ
χαμηλή.

Πατήστε το κουμπί ελέγχου
της έντασης ήχου της
Μονάδας ελέγχου ή του
περιβάλλοντος εργασίας του
προγράμματος περιήγησης στο
web, για να αυξήσετε κεντρικά
την ένταση σε όλες τις
Συνεδριακές συσκευές.

Δεν ακούγεται ήχος από το
μεγάφωνο μιας Συνεδριακής
συσκευής.

Είναι συνδεδεμένα ακουστικά
στη Συνεδριακή συσκευή.

Αποσυνδέστε τα ακουστικά.

Ακούγεται εξασθενισμένος ή
παραμορφωμένος ήχος από
μια Συνεδριακή συσκευή.

Υπερφόρτωση σε μία ή
περισσότερες γραμμές
ζευκτικού κυκλώματος.

Μειώστε το φορτίο στις
γραμμές ζευκτικού
κυκλώματος:
– Μειώστε τον αριθμό των

Συνεδριακών συσκευών ή
– Μειώστε το μήκος των

καλωδίων επέκτασης.

Σύντομη διακοπή στον ήχο
κατά τη διάρκεια της
σύσκεψης/συζήτησης.

– Οι ρυθμίσεις της
συσκευής εγγραφής
άλλαξαν κατά τη διάρκεια
της σύσκεψης/συζήτησης.

– Οι έξοδοι μεμονωμένων
μικροφώνων άλλαξαν
κατά τη διάρκεια της
σύσκεψης/συζήτησης.

Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις
κατά τη διάρκεια της
σύσκεψης/συζήτησης.

Το μικρόφωνο δεν
ανταποκρίνεται.

Υπερφόρτωση σε μία ή
περισσότερες γραμμές
ζευκτικού κυκλώματος.

Μειώστε το φορτίο στις
γραμμές ζευκτικού
κυκλώματος:
– Μειώστε τον αριθμό των

Συνεδριακών συσκευών ή
– Μειώστε το μήκος των

καλωδίων επέκτασης.

Ηχητική ανάδραση από τις
Συνεδριακές συσκευές.

Δημιουργείται ηχητική
διαδρομή μεταξύ μεγαφώνου
και μικροφώνου.

– Πατήστε το κουμπί
ελέγχου της έντασης ήχου
της Μονάδας ελέγχου, για
να μειώσετε κεντρικά την
ένταση σε όλες τις
Συνεδριακές συσκευές.
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

– Μειώστε την ένταση του
ήχου του μεγαφώνου της
Μονάδας ελέγχου.

– Αυξήστε την απόσταση
ανάμεσα στις
Συνεδριακές συσκευές ή/
και τη Μονάδα ελέγχου.

– Αυξήστε την απόσταση
ανάμεσα στο ακουστικό
και το μικρόφωνο της
Συνεδριακής συσκευής.
Αποσυνδέστε το
ακουστικό, όταν δεν
χρησιμοποιείται.

– Στη σελίδα ρυθμίσεων
ήχου, βεβαιωθείτε ότι
είναι επιλεγμένες οι
ρυθμίσεις «Ψηφιακή
καταστολή ακουστικής
ανάδρασης» (φυσική ή
μέγιστη) και «Εξασθένιση
ακουστικού κατά την
ομιλία». Πρέπει να
καταργηθεί η επιλογή της
ρύθμισης «Μεγάφωνο
ενεργό, όταν το ηχείο
είναι ενεργό».

– Μην πλησιάζετε πολύ
στην κάψουλα του
μικροφώνου όταν μιλάτε.

– Αποφύγετε να κρατάτε
και να καλύπτετε την
κάψουλα του
μικροφώνου με το χέρι
σας.

Εσφαλμένη απόκριση από την
ενδεικτική λυχνία LED πάνω
από το κουμπί μικρόφωνου.

Έχει επιλεγεί εσφαλμένη
λειτουργία μικροφώνου.

Ελέγξτε τη λειτουργία του
μικροφώνου και αλλάξτε την,
αν χρειάζεται.

Έχει γίνει εσφαλμένη ρύθμιση
του διακόπτη διαμόρφωσης
της βάσης της Συνεδριακής
συσκευής.

Ρυθμίστε το διακόπτη
διαμόρφωσης είτε σε συσκευή
συμμετέχοντα είτε σε συσκευή
προεδρεύοντα. Βλ. Συνεδριακή
συσκευή, σελίδα 39. Η ρύθμιση
της λειτουργίας διαμόρφωσης
μπορεί να γίνει στη σελίδα
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Θέσεις του περιβάλλοντος
εργασίας του προγράμματος
περιήγησης στο web.

Δεν ακούγεται ήχος από το
μεγάφωνο του CCSD‑CURD.

Η ένταση ήχου των
μεγαφώνων είναι πολύ
χαμηλή.

Πατήστε το κουμπί ελέγχου
της έντασης ήχου της
Μονάδας ελέγχου ή του
περιβάλλοντος εργασίας του
προγράμματος περιήγησης στο
web, για να αυξήσετε την
ένταση του μεγαφώνου.

Είναι συνδεδεμένα ακουστικά
στη μονάδα ελέγχου.

Αποσυνδέστε τα ακουστικά.

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή
στην εσωτερική μνήμη.

Η εσωτερική μνήμη είναι
πλήρης ή έχει συνδεθεί USB.

– Ελέγξτε την ενδεικτική
λυχνία LED εσωτερικής
εγγραφής: Το κόκκινο/
πράσινο που αναβοσβήνει
υποδεικνύει ότι η
εσωτερική μνήμη είναι
πλήρης.

– Συνδέστε ένα καλώδιο
USB στο σύνδεσμο micro
USB στο πίσω μέρος της
Μονάδας ελέγχου και
μεταφέρατε αρχεία σε
έναν υπολογιστή αν
χρειάζεται.

– Διαγράψτε εγγραφές.

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή
σε συσκευή μνήμης USB.

Η συσκευή μνήμης USB δεν
έχει τοποθετηθεί πλήρως στη
Μονάδα ελέγχου.

– Βεβαιωθείτε ότι η
συσκευή μνήμης USB
έχει τοποθετηθεί πλήρως.

– Βεβαιωθείτε ότι η
ενδεικτική λυχνία LED
εγγραφής μέσω USB είναι
πράσινη: Υποδεικνύει ότι
η συσκευή μνήμης USB
έχει επιλεγεί και ότι η
Μονάδα ελέγχου είναι
έτοιμη για εγγραφή.

Εσφαλμένος τύπος συσκευής
μνήμης USB ή εσφαλμένη
μορφοποίηση συσκευής
μνήμης USB.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
μνήμης USB είναι σωστού
τύπου και ότι έχει
μορφοποιηθεί σωστά.
Ανατρέξτε στη συσκευή
μνήμης USB στην ενότητα
Πρόσθετα εξαρτήματα, σελίδα
15.
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Η συσκευή μνήμης USB είναι
πολύ μεγάλη.

Μη χρησιμοποιείτε συσκευή
μνήμης USB με χωρητικότητα
άνω των 128 GB.

Η συσκευή μνήμης USB είναι
πλήρης.

– Ελέγξτε την ενδεικτική
λυχνία LED εσωτερικής
εγγραφής: Το κόκκινο/
πράσινο που αναβοσβήνει
υποδεικνύει ότι η
εσωτερική μνήμη είναι
πλήρης.

– Συνδέστε μια συσκευή
μνήμης USB σε έναν
υπολογιστή και
μεταφέρατε τα αρχεία σε
έναν σκληρό δίσκο, αν
χρειάζεται.

Η συσκευή μνήμης USB είναι
κατεστραμμένη.

– Ελέγξτε τις δυνατότητες
εγγραφής/ανάγνωσης της
συσκευής μνήμης USB.

– Σημείωση: Αν η Μονάδα
ελέγχου δεν εντοπίζει τη
συσκευή μνήμης USB, θα
εγγράψει αυτόματα
αρχεία στην εσωτερική
μνήμη.

– Αντικαταστήστε την
(ελαττωματική) συσκευή
μνήμης USB.

Χαμηλή απόδοση
προγράμματος περιήγησης στο
web.

Είναι συνδεδεμένοι πολλοί
χρήστες στο ίδιο πρόγραμμα
περιήγησης στο web.

Βεβαιωθείτε ότι μόνο ένας
χρήστης είναι συνδεδεμένος
στο πρόγραμμα περιήγησης
στο web. Αν πρέπει να
συνδεθούν πολλοί χρήστες
ταυτόχρονα:
– χρησιμοποιήστε

διαφορετικό τύπο
προγράμματος
περιήγησης για κάθε
χρήστη ή

– συνδεθείτε μέσω
διαφορετικών συσκευών
(tablet, φορητό ή
επιτραπέζιο υπολογιστή).
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Πιθανή λύση

Το tablet, ο φορητός ή ο
επιτραπέζιος υπολογιστής
χάνει τη σύνδεση με τη
μονάδα ελέγχου.

– Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της
σταθερής διεύθυνσης IP
στο περιβάλλον εργασίας
του προγράμματος
περιήγησης στο web.

– Αλλαγή του ονόματος
κεντρικού υπολογιστή.

Κλείστε και ανοίξτε ξανά το
περιβάλλον εργασίας του
προγράμματος περιήγησης στο
web.

Μέρος του συστήματος δεν
λειτουργεί σωστά.

Διακοπτόμενη καλωδίωση
συστήματος.

– Ελέγξτε όλες τις
συνδέσεις του ζευκτικού
κυκλώματος ανάμεσα στις
Συνεδριακές συσκευές
και τη Μονάδα ελέγχου.

– Ελέγξτε τις συνδέσεις του
βοηθητικού εξοπλισμού.

Ο εξωτερικός μεταγωγέας
βίντεο SDI δεν εναλλάσσεται
μεταξύ των εισόδων.

Ο μεταγωγέας έχει
εσφαλμένες ρυθμίσεις.

Κάντε επαναφορά ρυθμίσεων
στο μεταγωγέα σύμφωνα με
τις εργοστασιακές
προεπιλογές. Στη συνέχεια,
ρυθμίστε τον αριθμό της
θύρας σύνδεσης TCP.
– Για το μεταγωγέα

Kramer MV‑6, ρυθμίστε
τον αριθμό της θύρας
σύνδεσης TCP στο 5000.

– Για το μεταγωγέα
tvOne CORIOmatrix,
ρυθμίστε τον αριθμό της
θύρας σύνδεσης TCP στο
10001.



Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα Συντήρηση | el 69

Bosch Security B.V. Εγχειρίδιο λειτουργίας 2018.08 | V2.1 |

10 Συντήρηση
Το CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα απαιτεί ελάχιστη συντήρηση. Για να διασφαλίσετε
απρόσκοπτη λειτουργία, καθαρίζετε και επιθεωρείτε τα εξαρτήματα του συστήματος σε τακτική
βάση:

10.1 Καθαρισμός

!

Προσοχή!
Μη χρησιμοποιείτε αλκοόλη, αμμωνία, διαλύματα πετρελαίου ή διαβρωτικά καθαριστικά για τον
καθαρισμό των εξαρτημάτων του συστήματος.

1. Αποσυνδέστε τις Συνεδριακές συσκευές από την καλωδίωση του συστήματος.
2. Καθαρίστε τις Συνεδριακές συσκευές με ένα μαλακό πανί, ελαφρώς ποτισμένο με ήπιο

διάλυμα σαπουνόνερου.
3. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσουν πλήρως οι Συνεδριακές συσκευές, προτού τις

επανασυνδέσετε στην καλωδίωση του συστήματος.
4. Καθαρίστε τη Μονάδα ελέγχου και την προαιρετική Μονάδα επέκτασης με μαλακό πανί,

ανάλογα με τις απαιτήσεις.

10.2 Επιθεώρηση εξαρτημάτων
1. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα του CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα για ενδείξεις

φθοράς. 
Μπορείτε να παραγγείλετε ανταλλακτικές Συνεδριακές συσκευές από τον αντιπρόσωπο της
Bosch, αν απαιτείται.

2. Ελέγξτε όλους τους συνδέσμους και την καλωδίωση του συστήματος για ζημιές.
3. Ελέγξτε τα κουμπιά μικροφώνου της Συνεδριακής συσκευής, για να βεβαιωθείτε ότι

λειτουργούν σωστά. Τα κουμπιά δεν πρέπει να είναι χαλαρά ή να παραμένουν πατημένα
κατά τη λειτουργία τους.

10.3 Αποθήκευση
Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό σύστημα για ένα
χρονικό διάστημα:
1. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό 24 VDC από το ρεύμα και από το πίσω μέρος της Μονάδας

ελέγχου.
2. Αποσυνδέστε τις Συνεδριακές συσκευές από την καλωδίωση του συστήματος.
3. Αποθηκεύστε τα εξαρτήματα και την καλωδίωση του συστήματος σε καθαρό και στεγνό

μέρος με επαρκή εξαερισμό.
Για τις μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες αποθήκευσης, ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά
δεδομένα, σελίδα 70.
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11 Τεχνικά δεδομένα
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές του CCS 1000 D Ψηφιακό συνεδριακό
σύστημα.

11.1 Μονάδα ελέγχου
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Προσαρμογέας τάσης τροφοδοσίας 100 έως 240 VAC, 50/60 Hz

Προσαρμογέας τάσης κατανάλωσης ρεύματος 1,9 A (100 VAC) έως 1 A 240 (VAC)

Τάση DC μονάδας ελέγχου 24 V, 6,0 A

Μέγιστος αριθμός Συνεδριακών συσκευών για
τη Μονάδα ελέγχου (χωρίς Μονάδα
επέκτασης)

40 Συνεδριακές συσκευές ανά ζευκτικό
κύκλωμα
80 Συνεδριακές συσκευές συνολικά
24 V, Max 5,2 A (με προστασία έναντι
βραχυκυκλώματος)

Έλεγχος έντασης ήχου μεγαφώνων
Συνεδριακής συσκευής

Σε 15 βήματα του 1,5 dB (ξεκινώντας από τα
-10,5 dB)

Οριακή στάθμη περιοριστή προς μονάδα 12 dB πάνω από την ονομαστική στάθμη

Μείωση απολαβής λόγω αριθμού ανοικτών
μικροφώνων (NOM)

1/SQRT (NOM)

Ρυθμός δειγματοληψίας 44,1 kHz

Απόκριση συχνότητας 30 Hz έως 20 kHz

Ταχύτητα Ethernet 1 Gb/s

Ολικές αρμονικές παραμορφώσεις (THD)

Ονομαστική είσοδος (85 dB SPL) < 0,5%

Μέγιστη είσοδος (110 dB SPL) < 0,5%

Είσοδοι ήχου

Ονομαστική είσοδος μικροφώνου XLR -56 dBV

Μέγιστη είσοδος μικροφώνου XLR -26 dBV

Ονομαστική στάθμη εισόδου RCA -24 dBV (+/- 6 dB)

Μέγιστη στάθμη εισόδου RCA +6 dBV

Λόγος σήματος προς θόρυβο > 93 dBA

Απόκριση συχνότητας 30 Hz έως 20 kHz

THD <0,1%
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Έξοδοι ήχου

Ονομαστική στάθμη εξόδου RCA -24 dBV (+6/- 24 dB)

Μέγιστη στάθμη εξόδου RCA +6 dBV

Λόγος σήματος προς θόρυβο > 93 dBA

Απόκριση συχνότητας 30 Hz έως 20 kHz

THD <0,1%

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας 5 ºC έως +45 ºC 
(+41 ºF έως +113 ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς -40 ºC έως +70 ºC 
(-40 ºF έως +158 ºF)

Σχετική υγρασία 5% έως 98%, χωρίς συμπύκνωση

11.2 Συνεδριακή συσκευή
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ισχύος 1,3 W

Απόκριση συχνότητας 30 Hz έως 20 kHz (ηλεκτρικά στοιχεία
συστήματος)

THD <0,5 %

Λόγος σήματος προς θόρυβο > 93 dBA

Ρυθμός δειγματοληψίας 44,1 kHz

Σύνθετη αντίσταση ακουστικών > 32 ohm < 1k ohm

Μέγ. ρεύμα εξόδου αιχμής μεγαφώνου 4 W

Ακουστική

Ονομαστική έξοδος μεγαφώνου 72 dB SPL

Συχνότητα απόκρισης μεγαφώνου
συμμετεχόντων

200 Hz έως 16 kHz (ακουστική)

Πολικό διάγραμμα μικροφώνου: Καρδιοειδές

Συχνότητα απόκρισης μικροφώνου
συμμετεχόντων

125 Hz έως 15 kHz

Ονομαστική είσοδος μικροφώνου 85 dB SPL

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις συσκευής χωρίς το μικρόφωνο
(Υ x Π x Β)

64 x 203 x 146 mm
(2,5 x 8,0 x 5,7 in)
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Ύψος με μικρόφωνο σε οριζόντια θέση 130 mm (5,1 in)

Μήκος μικροφώνου από την επιφάνεια
τοποθέτησης

CCSD‑DS: 310 mm (12,2 in)
CCSD‑DL: 480 mm (18,9 in)

Βάρος Περίπου 1 kg (2,2 lb)

Τοποθέτηση Επιτραπέζια (φορητό ή σταθερό)

Υλικό (επάνω μέρος) Πλαστικό ABS+PC

Υλικό (βάση) Μέταλλο ZnAl4

Χρώμα (επάνω μέρος) Μαύρο Traffic (RAL 9017) ματ-γυαλιστερό

Χρώμα βάσης Ανοιχτό γκρι περλέ (RAL 9022) ματ-γυαλιστερό

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC έως +35 ºC 
(+32 ºF έως +95 ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς -40 ºC έως +70 ºC
(-40 ºF έως +158 ºF)

Σχετική υγρασία 5% έως 98%, χωρίς συμπύκνωση

Ατμοσφαιρική πίεση 600 έως 1.100 hPa
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11.3 Μονάδα επέκτασης
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Προσαρμογέας τάσης τροφοδοσίας 100 έως 240 VAC, 50/60 Hz

Προσαρμογέας τάσης κατανάλωσης ρεύματος 1,9 A (100 VAC) έως 1 A 240 (VAC)

Τάση DC μονάδας ελέγχου 24 V, 6,0 A

Μέγιστος αριθμός Συνεδριακών συσκευών ανά
Μονάδα επέκτασης

40 Συνεδριακές συσκευές ανά ζευκτικό
κύκλωμα/διακλάδωση
85 Συνεδριακές συσκευές συνολικά
24 V, Max 5,2 A (με προστασία έναντι
βραχυκυκλώματος)

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις μαζί με τα πόδια
(Υ x Π x Β)

45 x 440 x 200 mm
(1,8 x 17,3 x 7,9 in)
Πλάτος 19”, ύψος 1 RU

Ύψος ποδιών 5,5 mm (0,2 in.)

Τοποθέτηση Επιτραπέζια χρήση ή σε ικρίωμα 19"

Βάρος Περίπου 4,12 kg (9,1 lb)

Υλικό (επάνω μέρος και βάση) Βαμμένο μέταλλο

Χρώμα (επάνω μέρος και βάση) Μαύρο Traffic (RAL 9017) ματ-γυαλιστερό

Πρόσοψη στεφάνης Ανοιχτό γκρι περλέ (RAL 9022) ματ-γυαλιστερό

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας 5 ºC έως +45 ºC 
(+41 ºF έως +113 ºF)

Θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς -40 ºC έως +70 ºC 
(-40 ºF έως +158 ºF)

Σχετική υγρασία 5% έως 98%, χωρίς συμπύκνωση
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11.4 Συμμόρφωση ασφαλείας
Η ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες συμμόρφωσης με τους κανόνες ασφαλείας για τα εξής:
– τη CCSD‑CU Μονάδα ελέγχου
– τη CCSD‑CURD Μονάδα ελέγχου
– τη CCSD‑DS Συνεδριακή συσκευή
– τη CCSD‑DL Συνεδριακή συσκευή
– τη CCSD‑EXU Μονάδα επέκτασης

11.4.1 Μονάδες ελέγχου

Ε.Ε. 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

Σημείωση: 1 Ισχύει μόνο για το τροφοδοτικό.

11.4.2 Συνεδριακές συσκευές

Ε.Ε. CE, WEEE

US FCC

CA ICES-003

KR KCC

AU/NZ RCM

RU/KZ/BY EAC

CN China RoHS

SA SASO

11.4.3 Μονάδα επέκτασης

Ε.Ε. CE, WEEE1

US UL, FCC

CA CSA, ICES-003, EPS1

KR KCC, KC1, K-MEPS1
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AU/NZ RCM, MEPS1

RU/KZ/BY EAC

JP PSE1

CN China RoHS, CCC1

TW BSMI1

SA SASO

Σημείωση: 1 Ισχύει μόνο για το τροφοδοτικό.
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