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Biztonság
A termékek telepítése, illetve használata előtt feltétlenül olvassa el a Fontos biztonsági
utasításokat, amely különálló többnyelvű dokumentum: Fontos biztonsági utasítások
(Safety_ML). Ezeket az utasításokat a hálózati tápellátáshoz csatlakoztatható eszközökhöz
mellékelten találja.
 

Régi elektromos és elektronikus eszközök
A már nem javítható elektromos vagy elektronikus eszközöket elkülönítetten kell összegyűjteni,
és környezetvédelmi szempontból megfelelő újrahasznosításra kell küldeni (európai irányelv az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól).
A régi elektromos és elektronikus eszközök leselejtezéséhez az érintett országban működő
visszagyűjtési rendszereket kell használni.

1

Digitális hozzászólói rendszer Biztonság | hu 5

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2016.05 | V2.0 |



A kézikönyvről
– A CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer bármely részegységének telepítése vagy

működtetése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
– Őrizze meg a termékkel szállított összes dokumentációt, hogy a későbbiekben is

tanulmányozhassa.

A kézikönyv célja
Ez a kézikönyv a CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer részegységeinek telepítéséhez,
konfigurálásához, működtetéséhez és karbantartásához biztosít tudnivalókat. A dokumentációk
frissítéseit lásd a termékkel kapcsolatos tudnivalóknál a következő oldalon:
www.boschsecurity.hu.

Digitális dokumentum
Ez a kézikönyv digitális változatban érhető el, Adobe Portable Document formátumban (PDF).
A termékkel kapcsolatos további tudnivalókat itt találja: www.boschsecurity.hu.

Célközönség
Ez a kézikönyv a CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer telepítői, technikusai és
felhasználói számára készült.

Figyelmeztető jelzések és megjegyzések
Négy különböző jelölés található ebben a kézikönyvben. A jelölés típusa szorosan kapcsolódik
ahhoz a hatáshoz, amelyet be nem tartása okozhat. Ezek a jelölések - a legkevésbé súlyostól a
legsúlyosabbig - a következők:

Figyelem!

Kiegészítő információkat tartalmaz. A „megjegyzés” figyelmen kívül hagyása általában nem jár

a készülék károsodásával, sem személyi sérüléssel.

!

Vigyázat!

A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a készülék vagy más eszközök károsodásával, illetve

könnyebb személyi sérülésekkel járhat.

!
Figyelmeztetés!

A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a készülék vagy más eszközök súlyos károsodásával,

illetve súlyos személyi sérülésekkel járhat.

Veszély!

A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása súlyos, akár halálos sérülésekhez vezethet.

Szerzői jog és felelősség kizárása
Minden jog fenntartva. A dokumentum egyetlen részét sem szabad semmilyen formában vagy
módon, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolatban, felvételen vagy egyéb módon másolni
vagy továbbadni a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Újranyomásra vagy kivonat
készítésére vonatkozó engedélyért forduljon a Bosch Security Systems B.V. vállalathoz.
A tartalom és az illusztrációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
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A dokumentum előzményei

Kiadás
dátuma

Dokumentum verziója Ok

2014.09 V1.0 1. kiadás.

2014.10 V1.1 A borítókép és a 2.6, 3, 4, 4.3, 4.5, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1,
7.3, 7.3.1 (beleértve az ábrát is), 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5
(beleértve az ábrát is), 7.3.6, 7.3.8 szakaszok
módosítva.

2016.05 V2.0 Új szakaszok: 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
Frissített szakaszok: 2.6, 3, 6.1, 6.2, 7.4.2, 7.4.4,
7.4.6, 8.1, 9.1.

2.6
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A rendszer áttekintése
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Ábra 3.1: Tipikus rendszerfelépítés

 
A CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer üzem közben is azonnal használatba vehető
konferenciarendszer, amely ideálisan telepíthető tárgyalások lebonyolítására használt kis- és
közepes méretű létesítményekben, például városházákon, helyi üzleti központokban és
bírósági tárgyalótermekben. A konferenciarendszer fő alkotórészei a következők:
 
1. Vezérlőegység: két típusú vezérlőegység van: a CCSD‑CU és a CCSD‑CURD. Ezek

működését és a közöttük lévő különbségeket a CCSD-CU(RD) Vezérlőegység, Oldal 10
szakaszban ismertetjük.

2. Hozzászólói eszközök (CCSD‑Dx), melyek résztvevői (2) vagy elnöki eszközként (3)
konfigurálhatóak.

3. Elnöki eszköz (CCSD‑Dx).
4. Hozzászólói eszköz kábele (és szükség szerint hosszabbítókábelek): a hozzászólói

eszközöket, a vezérlőegységet/-egységeket és az opcionális bővítőegységet/-egységeket
köti össze lánckapcsolással.

5. Ethernet-kábel: az Ethernet-port laptop vagy számítógép, IP-kamera és más, kizárólag a
CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer rendszer működtetéséhez használt
berendezések csatlakoztatásához használatos.

6. PC/laptop: ideiglenesen használható a rendszer frissítéséhez, vagy hozzászólások
kezeléséhez, előkészítéséhez és a rendszer konfigurálásához.

7. Ethernet elosztó: Etherneten keresztül továbbítja a rendszeradatokat.
8. Kijelző: a beszélő résztvevő megjelenítéséhez használható.

3
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9. Vezeték nélküli hozzáférési pont/router: vezeték nélküli táblagéppel együtt használatos.
10. Táblagép: hozzászólások kezelésére és előkészítésére, ill. a rendszer konfigurálására

használható.
11. HD Conference Dome: a beszélő résztvevő képét rögzíti.
12. Koaxiális kábel: a kamera és a HD-SDI (13) között továbbítja a videojelet.
13. HD-SDI: a kijelzőhöz (8) és az Ethernet hálózati elosztóhoz (7) való csatlakozáshoz

használatos. A TV-One CORIOmatrix mini és a Kramer MV-6 is támogatottak.
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CCSD-CU(RD) Vezérlőegység
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Ábra 3.2: CCSD‑CU
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Ábra 3.3: CCSD‑CURD

 
A Vezérlőegység a CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer központi eleme. Elsődleges célja
a következő:
– csatlakozófelület biztosítása hozzászólói eszközök és perifériás berendezések

csatlakoztatásához.
– hozzászólói eszközök táplálása egyenárammal.
– a CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer felügyelete és vezérlése.
Az előlapon lévő érintőgombok és LED-es jelzőfények konfigurálás és működtetés céljából
használatosak.
A Vezérlőegység beépített böngészőfelülettel van ellátva, mely táblagép, laptop vagy PC
segítségével érhető el. A böngészőfelület az olyan alapvető és speciális rendszerbeállítások
megjelenítéséhez és kezeléséhez használható, mint a mikrofonkezelő és a digitális felvételi
beállítások. A Vezérlőegységben elvégzett konfigurációs módosítások automatikusan érvénybe
lépnek a böngészőfelületen, illetve fordítva.

Vezérlőegység MP3 rögzítéssel és gerjedésgátlóval (DAFS)

P

T

T

Ábra 3.4: CCSD‑CURD

 
A CCSD‑CURD a következő további jellemzőkkel bír:
– Beépített MP3-felvevő belső memóriával és USB-adathordozóra történő rögzítéssel.
– Beépített digitális akusztikus gerjedésgátló (Digital Acoustic Feedback Suppression,

DAFS).
– Szabályozható hangerejű beépített hangszóró- és fejhallgató-csatlakozó a „teremnyelv”

vagy felvett beszélgetések meghallgatásához.
– További RCA kimenetek egyéni mikrofonos rögzítéshez, pl. tárgyalóteremben az egyes

felszólalók hangjának rögzítéséhez.

3.1

3.2
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Hozzászólói eszköz

Ábra 3.5: CCSD‑Dx

 
Az eszköz lehetővé teszi, hogy a résztvevő a mikrofonokba beszélve részt vegyen a
beszélgetésben, és a beépített hangszórón vagy az opcionális fejhallgatón keresztül hallgassa a
beszélgetést. Főbb jellemzői:
– Mikrofon gomb a mikrofon be- és kikapcsolásához.
– LED-es jelzőfény a mikrofongomb felett, és világító gyűrű a mikrofon fejrészében.
– Forgatógomb az eszköz oldalán a fejhallgatók hangerejének beállításához.
Az eszköz „résztvevői” és „elnöki” eszközként konfigurálható – ez utóbbi esetben használója
elnökként vezetheti az értekezletet. Lásd: Hozzászólói eszköz konfigurálása, Oldal 39.

CCSD-EXU bővítőegység

Ábra 3.6: CCSD‑EXU

A kiegészítő egység egy vezérlőegységgel (CCSD‑CU vagy CCSD‑CURD) együtt a CCS 1000 D
Digitális konferenciarendszer tápellátásának növelését szolgálja.
Használható egy vagy több bővítőegység a CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer
kibővítéséhez, hogy akár 245 hozzászólói eszközt tartalmazzon. Egyetlen bővítőegység akár 85
kiegészítő hozzászólói eszköz (CCSD‑DS vagy CCSD‑DL) tápellátását képes biztosítani.
A bővítőegységet a vezérlőegység kapcsolja be és ki automatikusan.

3.3

3.4
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Tervezés
A CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer használata előtt olvassa el ezt a szakaszt, és
győződjön meg arról, hogy a rendszer csatlakoztatásához és működtetéséhez szükséges összes
összetevő rendelkezésére áll. Ez a szakasz a rendszerhez csatlakoztatható hozzászólói
eszközök számáról is fontos információkat tartalmaz. Lásd: Összeállítási lehetőségek és
korlátozások, Oldal 18.

Kicsomagolás
A berendezést óvatosan kell kicsomagolni és kezelni. Ha egy tétel sérültnek tűnik, azonnal
értesíteni kell a szállítót. Ha bármelyik tétel hiányzik, értesítse Bosch képviselőjét.
Az eredeti csomagolás a legjobb tárolóeszköz a termék szállításához, és ezt lehet használni a
termékek szervizelésre történő visszaszállításához szükség esetén.

A szállítmány tartalma
Győződjön meg arról, hogy a következő tételek mellékelve vannak a termékekhez:

CCSD-CU vezérlőegység vagy CCSD-CURD vezérlőegység

Mennyiség Alkatrész

1 CCSD‑CU vagy CCSD‑CURD

1 Tápkábel

1 24 V-os egyenáramú tápegység

1 Micro USB kábel

2 A hozzászólói egység elnöki gombjai

1 Cserélőszerszám gombokhoz

1 Lábkészlet asztali használathoz

1 19"-es, 1 egység magas szerelőkeret-készlet

1 Biztonsági utasítások

1 Telepítési utasítás

1 Üzemeltetési útmutatót és támogató eszközöket tartalmazó DVD

CCSD-Dx hozzászólói eszköz

Mennyiség Alkatrész

1 CCSD‑DS vagy CCSD‑DL

1 Gyors telepítési útmutató

CCSD-EXU bővítőegység

Mennyiség Alkatrész

1 CCSD‑EXU

1 Tápkábel

1 24 V-os egyenáramú tápegység

1 Lábkészlet asztali használathoz

1 19"-os, 1 egység magas szerelőkeret-készlet

4
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1 Biztonsági utasítások

1 Gyors telepítési útmutató
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További komponensek
Az alábbi kiegészítő összetevők szükség szerint együtt használhatók a CCS 1000 D Digitális
konferenciarendszerrel:
 

LBB 4116 sorozatú hosszabbítókábelek – Ezek a szabványos hosszúságú hosszabbítókábelek
a láncba kötött összetevőkhöz csatlakoztathatók. Amennyiben szeretné egy vagy több
hosszabbítókábellel kiegészíteni a rendszerkábeleket, ügyeljen Összeállítási lehetőségek és
korlátozások, Oldal 18 szakasz irányelveinek betartására.

Típusszám Kábelhossz

LBB 4116/02 2 m

LBB 4116/05 5 m

LBB 4116/10 10 m

LBB 4116/15 15 m

LBB 4116/20 20 m

LBB 4116/25 25 m

 

4.3
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LBB 4116/00 100 m-es telepítőkábel – Ez a kábeltekercs és az LBB 4119 jelű csatlakozók
tetszőleges hosszúságú hosszabbítókábelek kialakítására használhatók. Lásd: Igény szerinti
bővítőkábel készítése, Oldal 17.
 

LBB 4119 csatlakozó (25 pár) – Csatlakozópárok az LBB 4116/00 kábeltekercsből készített
hosszabbítókábelek lezárásához.

DCN-DISCLM kábelrögzítő (25 darab) – Ezzel a kábelrögzítővel a hozzászólói eszköz
csatlakozóját lehet rögzíteni a láncolás következő hozzászólói eszközéhez.
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LBB 4117/00 kábelrögzítő kapocs (25 db) – Ez a kábelkapocs a hosszabbítókábelek
csatlakozóinak rögzítéséhez használható. A dugaszokhoz és aljzatokhoz darabonként egy
kábelrögzítő kapocs szükséges.
 
USB-adathordozó (csak a CCSD‑CURD esetében) – Megfelelően formázott USB-adathordozó
szükséges, ha közvetlenül külső eszközre szeretné rögzíteni a beszélgetéseket. Lásd: a
következő információkat:
– Ajánlott típus: Sandisk.
– Maximális méret: 128 GB.
– Formázás: Az USB-adathordozónak a FAT32 fájlrendszernek megfelelően formázottnak kell

lennie. Szükség esetén az USB-adathordozó az alábbi eszközök valamelyikének
segítségével formázható meg:
– a vezérlőegységhez mellékelt DVD-n megtalálható javasolt formázóeszközzel. Ezt az

eszközt a termék www.boschsecurity.com webhelyen elérhető információs oldaláról
is letöltheti.

– a Windows operációs rendszer alapértelmezett formázóeszközével. Ez az eszköz csak
max. 32 GB-os USB-adathordozókat tud a FAT32 fájlrendszernek megfelelően
megformázni.

– Partíció: Egy FAT32 partíciós eszköz.
– Particionálási séma: MBR típusúnak kell lennie (a GPT nem támogatott).

Megjegyzés: A formázóeszközzel a particionálási séma is megváltoztatható.
 
USB-kábel micro USB-csatlakozóval – Micro USB-csatlakozóval ellátott USB-kábelre akkor van
szükség, ha a belső memória tartalmát (felvételeket) számítógépre szeretné átvinni.
 
RJ45 Ethernet kábel – RJ45 Ethernet kábelre akkor van szükség, ha a böngészőfelület
futtatásához és a rendszerkamerák bekötéséhez a vezérlőegységhez szeretne csatlakoztatni
egy laptopot vagy számítógépet.
 
RCA kábelek – RCA kábelekre akkor van szükség, ha opcionális hangberendezést (például
erősítőrendszert) szeretne csatlakoztatni a vezérlőegységhez.
 
XLR kábel – XLR kábelre akkor van szükség, ha külső mikrofont szeretne csatlakoztatni a
vezérlőegységhez.
 
Vezeték nélküli hozzáférési pont (Wireless Access Point, WAP) – Kereskedelmi forgalomban
kapható vezeték nélküli hozzáférési pontra vagy routerre akkor van szükség, ha vezeték nélküli
kapcsolattal szeretne berendezést csatlakoztatni a rendszerhez.
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Igény szerinti bővítőkábel készítése
Egyedi hosszabbítókábelek az LBB4116/00 DCN-NG telepítőkábellel (100 m) és az
LBB4119/00 DCN-NG csatlakozókkal (25 pár) készíthetők. Lásd: a következő ábrákat és
táblázatot:

Socket

Plug

Ábra 4.1: Dugó és aljzat a hosszabbítókábelhez

Plug Socket

1

6

2

3

4

5 5

6

4

3

2

1

Ábra 4.2: Dugó és aljzat tüskéinek számozása

1
5
2
4

3

6
GND

Ábra 4.3: Hosszabbítókábel-csatlakozások

Tüske Jel Szín

1 Downlink – GND ---

2 Downlink – adat Zöld

3 +24 V (DC) Barna

4 Uplink – adat Fehér

5 Uplink – GND ---

6 +24 V (DC) Kék

Táblázat 4.1: Hosszabbítókábel-csatlakozások
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Összeállítási lehetőségek és korlátozások
Ez a szakasz a CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer esetében rendelkezésre álló
összeállítási lehetőségeket és korlátozásokat ismerteti. A következő példaszerű rendszer-
összeállításokat ismertetjük:
– Kicsi/közepes méretű rendszer egy vezérlőegységgel és maximum 80 hozzászólói

eszközzel. Lásd: Kicsi/közepes méretű rendszer (max. 80 hozzászólói eszköz), Oldal 18.
– Nagy méretű rendszer egy vezérlőegységgel, egy vagy több bővítőegységgel és maximum

245 hozzászólói eszközzel. Lásd: Nagy méretű rendszer (max. 245 hozzászólói eszköz), Oldal
19.

– Olyan rendszer, melyben 20 m-nél hosszabb hosszabbítókábelek csatlakoznak trönkhöz
vagy kivezetéshez. Lásd: Hosszabbítókábelek, Oldal 21.
Megjegyzés: A teljesítményveszteség miatt a 20 m-nél hosszabb hosszabbítókábelek
közvetlen hatással vannak a trönkhöz vagy kivezetéshez csatlakoztatható hozzászólói
eszközök számára.

Kicsi/közepes méretű rendszer (max. 80 hozzászólói eszköz)
A kicsi/közepes méretű rendszer egy vezérlőegységet és maximum 80 hozzászólói eszközt
tartalmaz. Ebben a helyzetben a következő korlátozásokat kell alkalmazni:
– 1. korlátozás: A vezérlőegység minden egyes trönkjéhez maximum 40 hozzászólói eszköz

csatlakoztatható lánckapcsolással.
– 2. korlátozás: Ha 20 m-nél hosszabb hosszabbítókábel csatlakozik valamelyik trönkhöz,

csökken az adott trönkhöz csatlakoztatható hozzászólói eszközök száma. Tanulmányozza a
Hosszabbítókábelek, Oldal 21 szakaszban található táblázatot.

– 3. korlátozás: A maximális kábelhossz 100 m trönkönként. Ez magában foglal minden
hosszabbítókábelt (beleértve a hosszabbítókábel első 20 m-nyi szakaszát) + a hozzászólói
eszközök eszközönként 2 m hosszú kábeleit.

 
A következő ábra azt mutatja, ahogy a vezérlőegység minden egyes trönkjéhez csatlakoztatva
van a maximálisan használható 40 hozzászólói eszköz: 40 bővítőegység + 40 hozzászólói eszköz
= 80 összetevő.
 

1

40x

40x

2

2

Ábra 4.4: Példa kicsi/közepes méretű rendszer (max. 80 hozzászólói eszköz) összeállítására

1. Vezérlőegység
2. 20 m hosszú hosszabbítókábel csatlakozik a vezérlőegység minden egyes trönkjéhez.
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Nagy méretű rendszer (max. 245 hozzászólói eszköz)
A rendszer a vezérlőegység valamelyik trönkjéhez csatlakoztatott egy vagy több
bővítőegységgel (több mint 80 hozzászólói eszközzel) kibővíthető.
– 1. korlátozás: A vezérlőegység minden egyes trönkjéhez maximum 40 összetevő

csatlakoztatható lánckapcsolással.
Megjegyzés: Az összetevő lehet hozzászólói eszköz vagy bővítőegység.

– 2. korlátozás: A bővítőegység minden egyes kivezetéséhez maximum 40 hozzászólói
eszköz csatlakoztatható lánckapcsolással.

– 3. korlátozás: A bővítőegység minden egyes kivezetéséhez maximum 85 hozzászólói
eszköz csatlakoztatható.

– 4. korlátozás: A rendszerhez maximum 245 hozzászólói eszköz csatlakoztatható.
– 5. korlátozás: Ha 20 m-nél hosszabb hosszabbítókábel csatlakozik valamelyik trönkhöz/

kivezetéshez, csökken az adott trönkhöz/kivezetéshez csatlakoztatható hozzászólói
eszközök száma. Tanulmányozza a Hosszabbítókábelek, Oldal 21 szakaszban található
táblázatot.

– 6. korlátozás: A maximális kábelhossz 100 m trönkönként/kivezetésenként. Ez magában
foglal minden hosszabbítókábelt (beleértve a hosszabbítókábel első 20 m-nyi szakaszát) +
a hozzászólói eszközök eszközönként 2 m hosszú kábeleit. + a hosszabbítókábelek.

A következő ábrán az alábbiak láthatók:
– a maximálisan használható 40 összetevő a trönkhöz csatlakoztatva: 3 bővítőegység + 37

hozzászólói eszköz = 40 összetevő.
– a maximálisan használható számú hozzászólói eszköz (245) a rendszerhez csatlakoztatva.
 

1

3

3

40x

40x

40x

40x

40x

3

 4x

 4x

37x

2

2

2

2

2

2

2

2

Ábra 4.5: Példa nagy méretű rendszer (max. 245 hozzászólói eszköz) összeállítására

1. Vezérlőegység

4.5.2
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2. 20 m hosszú hosszabbítókábel
3. Bővítőegység
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Hosszabbítókábelek
20 m-nél hosszabb hosszabbítókábel csatlakoztatása valamelyik trönkhöz/kivezetéshez
közvetlen hatással van a láncba kötött összetevők tápellátására. Az összetevő lehet hozzászólói
eszköz vagy bővítőegység.
Amennyiben egy vagy több hosszabbítókábel csatlakozik egy trönkhöz/kivezetéshez, az adott
trönkhöz/kivezetéshez csatlakoztatható összetevők teljes számának meghatározásához
használja az alábbi táblázatot.
– 1. korlátozás: A maximális kábelhossz 100 m trönkönként/kivezetésenként. Ez magában

foglal minden hosszabbítókábelt (beleértve a hosszabbítókábel első 20 m-nyi szakaszát) +
a hozzászólói eszközök eszközönként 2 m hosszú kábeleit. + a hosszabbítókábelek.

A hosszabbítókábel(ek) teljes hossza
trönkönként/kivezetésenként

Összetevők maximális száma trönkönként/
kivezetésenként

0 m – 20 m 40

20 m – 22 m 39

22 m – 24 m 38

24 m – 26 m 37

26 m – 28 m 36

28 m – 30 m 35

30 m – 32 m 34

32 m – 34 m 33

34 m – 36 m 32

36 m – 38 m 31

38 m – 40 m 30

40 m – 42 m 29

42 m – 44 m 28

44 m – 46 m 27

46 m – 48 m 26

48 m – 50 m 25

50 m – 52 m 24

52 m – 54 m 23

54 m – 56 m 22

56 m – 58 m 21

58 m – 60 m 20

60 m – 62 m 19

62 m – 64 m 18

64 m – 66 m 17

66 m – 68 m 16

4.5.3
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A hosszabbítókábel(ek) teljes hossza
trönkönként/kivezetésenként

Összetevők maximális száma trönkönként/
kivezetésenként

68 m – 70 m 15

70 m – 72 m 14

72 m – 74 m 13

74 m – 76 m 12

76 m – 78 m 11

78 m – 80 m 10

80 m – 82 m 9

82 m – 84 m 8

84 m – 86 m 7

86 m – 88 m 6

88 m – 90 m 5

Táblázat 4.2: Az összetevők maximális száma trönkönként/kivezetésenként a hosszabbítókábel(ek) teljes

hosszától függően

 
A következő ábrán az alábbiak láthatók:
– a maximálisan használható számú hozzászólói eszköz (245) a rendszerhez csatlakoztatva.
– egy 35 m hosszú hosszabbítókábel a trönkhöz és minden egyes kivezetéshez

csatlakoztatva.
Ebben a példában a trönkhöz összesen legfeljebb 32 összetevő csatlakozhat a
hosszabbítókábel trönkhöz csatlakoztatott, 35 m hosszú szakasza miatt (lásd az előző
táblázatot): 3 bővítőegység + 29 hozzászólói eszköz = 32 összetevő.
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Ábra 4.6: Példa nagy méretű rendszerre, melyben 35 méteres hosszabbítókábel csatlakozik a trönkhöz és

minden egyes kivezetéshez

1. Vezérlőegység
2. 35 m hosszú hosszabbítókábel
3. Bővítőegység
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Telepítés
Ez a szakasz a vezérlőegység és a bővítőegység telepítésének feltételeit és lehetőségeit
ismerteti.

Az egység(ek) telepítése
A vezérlőegység és a bővítőegység elhelyezhető asztalon, valamint 19"-os rackszekrénybe is
telepíthető.

Ábra 5.1: Telepítés 19"-os rackszekrénybe

 
Ha az egységet/egységeket 19"-os rackszekrénybe telepíti
– ne csatlakoztassa a lábakat az egység(ek) alsó részéhez.
– ügyeljen arra, hogy a rackszekrény megfelelő minőségű legyen, hogy elbírja az egység(ek)

tömegét.
– használja a termékkel együtt kapott, 19"-os rackszekrényhez való szerelőkereteket és

csavarokat az egység(ek) rackszekrényhez való rögzítéséhez, Óvatosan járjon el az
egység(ek) megemelésekor és rögzítésekor.

– ügyeljen arra, hogy az egység(ek) oldalán lévő szellőzőnyílásokat semmi ne zárja el.
– ügyeljen arra, hogy a rackszekrény belsejében a hőmérséklet ne lépje túl a +45 °C-ot.
 
Ha az egységet/egységeket asztalon szeretné használni
– pattintsa be a négy lábat az egység(ek) alsó részében lévő helyére.
– tartsa meg a szerelőkereteket és csavarokat arra az esetre, ha az egységet/egységeket a

jövőben rackszekrénybe szeretné telepíteni.

5

5.1
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Csatlakozások
Ez a szakasz a következő egységek csatlakoztatását ismerteti:
– a Vezérlőegység
– a Hozzászólói eszköz
– a Bővítőegység

Csatlakozórendszer részegységei

62

62

62

62

61
63

Ábra 6.1: Hozzászólói eszközök csatlakoztatása

 
A CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer csatlakoztatásával kapcsolatos részletes
tudnivalókat itt találja:
– A vezérlőegység csatlakozói, Oldal 27
– Bővítőegység-csatlakozások, Oldal 31
– Hozzászólói eszközök csatlakozásai, Oldal 30
 
1. Csatlakoztassa a hozzászólói eszközöket (2) lánckapcsolással a vezérlőegység (1) és az

opcionális bővítőegységek hátulján lévő „trönk” csatlakozókhoz, és ahol szükséges,
használjon hosszabbítókábeleket (3).
Megjegyzés: A fenti ábrán egy kis méretű rendszer látható egy vezérlőegységgel. A
rendszerhez csatlakoztatható hozzászólói eszközök és bővítőegységek maximális számát
(beleértve a hosszabbítókábeleket is), lásd Összeállítási lehetőségek és korlátozások, Oldal
18 szakaszban.

2. Szükség szerint kábelszorítókkal és kábelrögzítő kapcsokkal rögzítse a rendszerkábeleket.

6

6.1
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3. Amennyiben a CCS 1000 D Digitális konferenciarendszerrel szeretné használni a
böngészőfelületet vagy a rendszerkamerákat, csatlakoztasson egy RJ45 Ethernet kábelt a
vezérlőegység hátulján lévő „hálózati” csatlakozóhoz.

4. Az Ethernet kábel másik végét csatlakoztassa egy Ethernet elosztóhoz, laptophoz vagy PC-
hez.

5. Szükség szerint használjon RCA kábeleket az audioberendezés csatlakoztatásához a
vezérlőegység hátulján lévő „audio BE” és az „audio KI” csatlakozókon keresztül. A
bemenetek és a kimenetek nincsenek galvanikusan leválasztva. Amennyiben galvanikus
leválasztásra van szükség (pl. a zúgás elkerülésére), úgy arról külsőleg kell gondoskodni.

6. Csatlakoztassa a termékhez mellékelt 24 V-os egyenáramú tápcsatlakozót a vezérlőegység
hátulján lévő tápcsatlakozóhoz.

7. Csatlakoztassa a 24 V-os egyenáramú tápegység csatlakozódugóját a hálózati
tápellátáshoz. A rendszer automatikusan bekapcsol, amint megtörténik a hálózati
tápellátáshoz való csatlakozás. Így hálózati tápellátási hiba után helyre tud állni a
rendszer.

!

Vigyázat!

A nem engedélyezett tápegységek használata károkat okozhat a berendezésben. Kizárólag a

termékhez mellékelt, eredeti Bosch 24 V-os egyenáramú tápegységet használja.
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A vezérlőegység csatlakozói

3

1 3 54 6 7 8

2 10 11 12 13 149

Ábra 6.2: CCSD‑CURDhátulnézet

 
A CCSD‑CURD a következő táblázatban megadott további csatlakozókkal bír:

Szám Elem Leírás

1 FCC-címke FCC megfelelőségi tanúsítványt feltüntető címke.

2 USB
(csak a CCSD‑CURD
esetében)

Micro USB-csatlakozó a belső memória (felvételek) számítógépre
történő átviteléhez. A micro USB-csatlakozó nem használható a
beszélgetések USB-eszközön való közvetlen rögzítéséhez. Az egység
előlapján lévő nagyobb USB-csatlakozót kell e célra használni.
Megjegyzés: A micro USB-csatlakozó használata alatt a felvételek nem
menthetők a belső memóriába vagy az USB-adathordozóra. Fájlok
átvitelekor ne rögzítsen beszélgetéseket!

3 RCA „audio KI”
(csak a CCSD‑CURD
esetében)

4 db hangkimeneti csatlakozó egyéni mikrofonos rögzítéshez, pl.
tárgyalóteremben az egyes felszólalók hangjának rögzítéséhez.

4 Termékcímke A termékkel kapcsolatos információkat feltüntető címke, úgymint:
terméktípus, sorozatszám, műszaki adatok és CE-jelölés.

5 RCA „audio KI (1)” Hangkimeneti csatlakozó hangosítórendszernek (PA) vagy
erősítőrendszernek a konferenciarendszerhez való csatlakoztatásához.
Lehetővé teszi az esemény közvetítését a hallgatóság számára
ugyanabban a helyiségben vagy egy szomszédos helyiségben.

6 RCA „audio KI (2)” RCA „audio BE (2)” csatlakozóval együtt használatos.
Hangkimeneti csatlakozó a következők egyikéhez:
– Felvevő – külső felvevőeszköz csatlakoztatásához.
– Közbeiktatás – külső hangátalakító csatlakoztatásához.
– Telefon/keverő mínusz – lehetővé teszi külső résztvevők

beszélgetésbe való kapcsolódását telefonos vagy videokapcsolaton
keresztül.

– Résztvevői hangszóró – a résztvevői hangszóró jelének erősítőhöz
történő továbbításához.

Megjegyzés: Az „audio KI (2)” csatlakozóhoz egyszerre csak egy
hangberendezés csatlakoztatható. A kimenet a megfelelő beállítás
böngészőfelületen történő kiválasztásával konfigurálható. Lásd a Hang
részt a Rendszerbeállítások, Oldal 50 című fejezetben.

6.2
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Szám Elem Leírás

7 RCA „audio BE (1)” Hangbemeneti csatlakozó a teremhang továbbításához, pl. külső
hangforrás, CD- vagy DVD-lejátszó csatlakoztatásához.

8 RCA „audio BE (2)” RCA „audio KI (2)” csatlakozóval együtt használatos.
Hangbemeneti csatlakozó a következők egyikéhez:
– Közbeiktatás – külső hangátalakító csatlakoztatásához.
– Telefon/keverő mínusz – lehetővé teszi külső résztvevők

beszélgetésbe való kapcsolódását telefonos vagy videokapcsolaton
keresztül.

Ez a hangbemenet külső hangjelet vezet el a hozzászólói eszköz
hangszóróihoz vezetett rendszerhez. A böngészőfelületen az I/O 2
üzemmódjának beállítása attól függ, hogy ezt a bemenetet közbeiktatási
vagy keverő mínusz funkcióval konfigurálták-e.
– Megjegyzés: Az „audio KI (2)” csatlakozóhoz egyszerre csak egy

hangberendezés csatlakoztatható. A kimenet a megfelelő beállítás
böngészőfelületen történő kiválasztásával konfigurálható. Lásd a
Hang részt a Rendszerbeállítások, Oldal 50 című fejezetben.

9 RCA audio Kiegészítő hangbemeneti/-kimeneti csatlakozók, melyeknek ugyanaz a
funkciója, mint az 5–8. elemeké. Ezeket a kiegészítő hangcsatlakozókat
a hozzájuk tartozó hangcsatlakozóval lehet használni a hangjel erősítése
érdekében.

10 Mikrofon 3 pólusú XLR (háttér)mikrofon-csatlakozóaljzat fantom (P24)
tápellátással külső mikrofon csatlakoztatásához. Ez a bemenet közös az
„audio BE (1)” csatlakozóval, és engedélyezni kell a böngészőfelületen.
Az engedélyezést követően az „audio BE (1)” csatlakozó nem
használható.

11 Trönk (1) 6 pólusú DIN csatlakozóaljzat hozzászólói eszközök csatlakoztatásához.

12 Trönk (2) 6 pólusú DIN csatlakozóaljzat hozzászólói eszközök csatlakoztatásához.

13 Hálózat RJ45 Ethernet-aljzat hálózati kábel csatlakoztatásához. Az Ethernet-port
laptop vagy számítógép, IP-kamera és más, kizárólag a CCS 1000 D
rendszer működtetéséhez használt berendezések csatlakoztatására
készült.

14 24 V-os 6 A-es tápellátás 4 pólusú DIN csatlakozóaljzat a 24 V-os egyenáramú tápegység
csatlakoztatásához.

 

!

Vigyázat!

A nem engedélyezett tápegységek használata károkat okozhat a berendezésben. Kizárólag a

termékhez mellékelt, eredeti Bosch 24 V-os egyenáramú tápegységet használja.

Figyelem!

A hangbemenetek/-kimenetek monók, de a hangcsatlakozók lehetővé teszik a sztereó RCA-

kábelek csatlakoztatását.
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Lásd még
– Rendszerbeállítások, Oldal 50
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Hozzászólói eszközök csatlakozásai

62

63

6161

Ábra 6.3: Hátsó és oldalsó nézet

 

Szám Elem Leírás

1 Fejhallgató 3,5 mm-es sztereó fejhallgatóaljzat (az egység oldalán).

2 Trönkcsatlakozás 2 m hosszú kábel 6 pólusú dugóval és kábelrögzítővel a láncolás előző
összetevőjének csatlakoztatásához. Ez lehet
– a Vezérlőegység,
– egy másik Hozzászólói eszköz,
– egy Bővítőegység vagy
– egy hosszabbítókábel.

3 Trönkcsatlakozás 6 pólusú DIN csatlakozóaljzat a láncolás következő összetevőjének
csatlakoztatásához. Ez lehet
– egy másik Hozzászólói eszköz,
– egy Bővítőegység vagy
– egy hosszabbítókábel.

 
 

6.3
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Bővítőegység-csatlakozások

321 4 5 6 7

Ábra 6.4: a CCSD‑EXU hátulnézete

Szám Elem Leírás

1 FCC-címke FCC megfelelőségi tanúsítványt feltüntető címke.

2 Termékcímke A termékkel kapcsolatos információkat feltüntető címke, úgymint:
terméktípus, sorozatszám, műszaki adatok és CE-jelölés.

3 Trönkkábel csatlakozóval 2 m (78,7 col) hosszú kábel 6 pólusú dugóval és kábelrögzítővel a
bővítőegységnek a láncolás előző összetevőjéhez való
csatlakoztatásához. Ez lehet
– a Vezérlőegység,
– egy másik Bővítőegység,
– egy hosszabbítókábel vagy
– a Hozzászólói eszköz.

4 Trönkcsatlakozás 6 pólusú DIN csatlakozóaljzat a láncolás következő összetevőjének
csatlakoztatásához. Ez lehet
– egy másik Bővítőegység,
– egy hosszabbítókábel vagy
– a Hozzászólói eszköz.

5 Kivezetés-csatlakozás 6 pólusú DIN csatlakozóaljzat hozzászólói eszközök csatlakoztatásához.

6 Kivezetés-csatlakozás 6 pólusú DIN csatlakozóaljzat hozzászólói eszközök csatlakoztatásához.

7 24 V-os 6 A-es tápellátás 4 pólusú DIN csatlakozóaljzat a 24 V-os egyenáramú tápegység
csatlakoztatásához.

!

Vigyázat!

A nem engedélyezett tápegységek használata károkat okozhat a berendezésben. Kizárólag a

termékhez mellékelt, eredeti Bosch 24 V-os egyenáramú tápegységet használja.

 
 

6.4
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Konfiguráció
A CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer konfigurálásához a következőket használhatja:
– a vezérlőegység előlapján lévő érintőgombokat vagy
– a böngészőfelületet. További információért lásd: Böngészőfelület, Oldal 41.
 
A vezérlőegységet használhatja az alapbeállítások gyors megtekintéséhez és módosításához. A
következő előnyökkel jár, ha a böngészőfelületet használja a rendszer konfigurálásához:
– további lehetőségek és beállítások állnak rendelkezésre.
– a beállítások egyszerűen kezelhetők távolról.

Figyelem!

A vezérlőegységben elvégzett módosítások automatikusan érvénybe lépnek a

böngészőfelületen, illetve fordítva.

Vezérlőegység
1. A tápellátás csatlakoztatása után a vezérlőegység automatikusan bekapcsol. A tápellátás

be-/kikapcsolását jelző LED zöld színre változik, míg az előlapon lévő többi LED váltakozva
villog, mely azt jelzi, hogy a rendszer inicializál. A rendszer akkor áll készen a használatra,
ha a LED-ek folyamatosan világítanak.

2. Az alapvető rendszerbeállítások megadásához nyomja meg az előlapon lévő
érintőgombokat. A LED-es jelzőfények megváltoznak, így jelezve a beállítást. A
beállításokkal kapcsolatos további információkért lásd az alábbi ábrát és táblázatot:

4

1 2 3 5 6 9 11

7 8 10 12 13 14

P

T

T

Ábra 7.1: CCSD‑CURD elölnézet

 
A CCSD‑CURD a következő táblázatban megadott további jellemzőkkel bír:

7

7.1
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Szám Elem Leírás

1 Tápellátás be/ki gomb Nyomja meg a 24 V-os egyenáramú tápegység bekapcsológombját:
Bekapcsolás: röviden nyomja meg.
Kikapcsolás: hosszan nyomja meg.
Megjegyzés: Ha a rendszer ki van kapcsolva, az eszköz automatikusan
elmenti a „várólistát” és a „felszólalók listáját”, melyek a rendszer
bekapcsolásakor ismét elérhetők lesznek.

2 Bekapcsolásjelző LED LED-es jelzőfény a rendszer be- és kikapcsolási állapotának jelzéséhez.
– Piros: tápellátás kikapcsolva.
– Zöld: tápellátás bekapcsolva vagy készenléti állapot.
Megjegyzés: Ha vezérlőegység készenléti állapotban van, a hozzászólói
eszközök hangerő-szabályozó LED-je (3) lassan villog.

3 Gombok és LED-es jelzőfények
a hozzászólói
eszközök hangerejének
szabályozásához.

Plusz/mínusz gombok a hozzászólói eszközök és az audio KI (1)
hangerejének beállításához.
A LED-es jelzőfények LED-enként négy különböző fényerősséggel, balról
jobbra mutatják a beállított hangerőt.
Megjegyzés: Egyik beállítás sincs hatással az audio KI (2) kimenetre.

4 Gombok és LED-es jelzőfények
a CCSD‑CURD-hoz
csatlakoztatott hangszórók
vagy fejhallgatók hangerejének
szabályozásához.

Plusz/mínusz gombok az alábbi eszközök hangerejének beállításához:
– beépített hangszóró vagy
– fejhallgatók, annak csatlakoztatása esetén.
A LED-es jelzőfények LED-enként négy különböző fényerősséggel, balról
jobbra mutatják a beállított hangerőt.

5 Hozzászólói mód gomb Gomb a négy hozzászólói üzemmód valamelyikének kiválasztásához. A
hozzászólói üzemmódot jelző LED-es jelzőfényekkel (6) együtt
használatos.

6 Hozzászólói üzemmódot jelző
LED-es jelzőfények

LED-es jelzőfények a kiválasztott hozzászólói üzemmód jelzéséhez. A
következő négy hozzászólói üzemmódot jelzik a LED-ek balról jobbra:
– Nyitott mód
– Felülbírálási mód
– Hanggal aktivált mód
– Adóvevő üzemmód
Megjegyzés: Ha egy LED-es jelzőfény sem világít, akkor a „nyitott mód”
van kiválasztva, és a böngészőfelület Prepare discussion oldalán az
„automatikus kapcsolás” opció ki van kapcsolva.
A hozzászólói üzemmódokkal kapcsolatos részletes tudnivalókat itt
találja: Hozzászólói üzemmódok, Oldal 36.

7 Felszólalók listájának mérete Gomb az egyszerre aktiválható mikrofonok számának kiválasztásához. A
felszólalók listájának méretét jelző LED-es jelzőfényekkel (8) együtt
használatos.
Legfeljebb négy mikrofon választható ki a vezérlőegységen keresztül. A
böngészőfelület használata esetén legfeljebb tíz mikrofon választható ki.
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Szám Elem Leírás

8 Felszólalók listájának méretét
jelző LED-es jelzőfények

LED-es jelzőfények az aktivált (nyitott) mikrofonok számának jelzéséhez.
1–4 nyitott mikrofon: a nyitott mikrofonok számának jelzéséhez a LED-
ek egyenként villannak fel.
5–10 nyitott mikrofon: a nyitott mikrofonok számának jelzéséhez több
LED villan fel egyszerre; például, ha hat nyitott mikrofon van, a 2-es és a
4-es LED-szám villan fel.

9 Belső rögzítést jelző LED-es
jelzőfény (csak a CCSD‑CURD
esetében)

LED-es jelzőfény a belső rögzítések állapotának jelzéséhez:
– A LED folyamatosan zölden világít: Belső memória kiválasztva; az

eszköz készen áll a rögzítésre.
– A LED folyamatosan pirosan világít: A felvétel folyamatban van.
– A LED másodpercenként egyszer pirosan felvillan: A rögzítés

szünetel.
– A LED másodpercenként kétszer pirosan felvillan: Már csak 5

percnyi felvétel készíthető. A felhasználót a monitorhangszóró által
hallatott három rövid hangjelzés is figyelmezteti.

– A LED pirosan/zölden villog: Nem rögzíthetők beszélgetések a belső
memóriába (azaz a belső memória megtelt). A felhasználót egy
hosszú hangjelzés is figyelmezteti.

10 USB-adathordozóra történő
rögzítést jelző LED-es
jelzőfény (csak a CCSD‑CURD
esetében)

LED-es jelzőfény az USB-adathordozóra való rögzítések állapotának
jelzéséhez:
– A LED folyamatosan zölden világít: USB-adathordozó kiválasztva; az

eszköz készen áll a rögzítésre.
– A LED folyamatosan pirosan világít: A felvétel folyamatban van.
– A LED másodpercenként egyszer pirosan felvillan: A rögzítés

szünetel.
– A LED másodpercenként kétszer pirosan felvillan: Már csak 5

percnyi felvétel készíthető. A felhasználót három rövid hangjelzés is
figyelmezteti.

– A LED pirosan/zölden villog: Nem menthetők beszélgetések az USB-
adathordozóra (azaz a USB-adathordozó megtelt, nincs
megfelelően megformázva, vagy megsérült). A felhasználót egy
hosszú hangjelzés is figyelmezteti.

Megjegyzés: A rendszer automatikusan kiválasztja az USB-
adathordozóra történő rögzítést jelző LED-es jelzőfényt, illetve
automatikusan törli annak kiválasztását, amikor USB-adathordozót
csatlakoztatnak vagy választanak le a vezérlőegység előlapján lévő USB-
csatlakozóról.

11 Rögzítés indításához/
szüneteltetéséhez való gomb
(csak a CCSD‑CURD
esetében)

Gomb a rögzítés indításához és szüneteltetéséhez. Lásd: Hozzászólás
rögzítése és visszajátszása, Oldal 59.

12 Rögzítés befejezése gomb
(csak a CCSD‑CURD
esetében)

Gomb a rögzítés befejezéséhez.
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Szám Elem Leírás

13 USB-csatlakozó 
(csak a CCSD‑CURD
esetében)

USB-csatlakozó USB-adathordozó csatlakoztatásához. Az USB-
adathordozóra vonatkozó követelményekkel kapcsolatos részletes
tudnivalókat itt találja: További komponensek, Oldal 14.

14 Fejhallgatóaljzat
(csak a CCSD‑CURD
esetében)

3,5 mm (0,14 col) sztereó fejhallgatóaljzat a fejhallgatók
csatlakoztatásához (a rögzített beszélgetések meghallgatásához). A
beépített hangszóró automatikusan elnémul, amikor fejhallgatók vannak
csatlakoztatva.
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Hozzászólói üzemmódok
A hozzászólói üzemmódok – nyitott, felülbírálási, hanggal aktivált és adóvevő – az alábbi
eszközök használatával választhatók ki:
– A vezérlőegység előlapján lévő hozzászólói mód gomb vagy
– a böngészőfelület. A megfelelő hozzászólói mód kiválasztáshoz kattintson a Beszélgetés

előkészítése oldalon az adott módra az oldal tetején. A gomb ekkor szürkén kiemelve
jelenik meg, és aktiválódnak az adott hozzászólói módhoz tartozó opciók.

 

Nyitott mód
A résztvevők mikrofongombjuk megnyomásával jelezhetik hozzászólási igényüket. A rendszer
vagy azonnal teljesíti a kérést, vagy várólistára helyezi, vagy figyelmen kívül hagyja. Az adott
résztvevő hozzászólási igényének bejelentése nem jár egy másik résztvevő törlésével a
felszólalók listájából; az igényt bejelentő résztvevőnek ki kell várnia a sorát. Az elnöki mikrofon
és a megszakító mikrofon nem számít bele a felszólalók/nyitott mikrofonok számába, így az
ezeket a mikrofonokat használó résztvevőknek nem kell várniuk a felszólalásra. A felszólalók
listája és a várólista a böngészőfelületen tekinthető meg és kezelhető.
 

Felülbírálási mód
A résztvevők mikrofongombjuk megnyomásával jelezhetik hozzászólási igényüket. A rendszer
vagy azonnal teljesíti a kérést, vagy figyelmen kívül hagyja. Az adott résztvevő hozzászólási
igényének bejelentése adott esetben egy másik résztvevő felszólalók listájából való törlésével
jár; a rendszer szükség esetén lezárja a leghosszabb ideje nyitott mikrofont, hogy a nyitott
mikrofonok száma megfeleljen a konfigurált maximális számnak. Az elnöki mikrofon és a
megszakító mikrofon nem számít bele a felszólalók/nyitott mikrofonok számába, így ezeket
nem „bírálhatják felül” a résztvevők. A felszólalók listája a böngészőfelületen tekinthető meg és
kezelhető. Ennél az üzemmódnál a várólista nincs használatban.
 

Hanggal aktivált mód
A résztvevők mikrofonjukba beszélve jelezhetik hozzászólási igényüket. Ha a résztvevő elég
hangosan beszél a rendszer teljesíti a kérést, egyébként figyelmen kívül hagyja. A
böngészőfelületen nincs felszólalói lista és várólista sem.
Megjegyzés: A mikrofon a mikrofongomb nyomva tartásával ideiglenesen elnémítható.
 

Adóvevő üzemmód
A résztvevők mikrofongombjuk megnyomásával jelezhetik hozzászólási igényüket. A rendszer
vagy azonnal teljesíti a kérést, vagy figyelmen kívül hagyja. Ha a rendszer teljesíti a kérést, a
résztvevőnek nyomva kell tartania a gombot, hogy beszélni tudjon; a mikrofongomb
elengedésekor a mikrofon kikapcsol. Az adott résztvevő hozzászólási igényének bejelentése
nem jár egy másik résztvevő törlésével a felszólalók listájából; az igényt bejelentő résztvevőnek
ki kell várnia a sorát. Az elnöki mikrofon és a megszakító mikrofon nem számít bele a
felszólalók/nyitott mikrofonok számába, így az ezeket a mikrofonokat használó résztvevőknek
nem kell várniuk a felszólalásra. A felszólalók listája a böngészőfelületen (tekinthető meg és)
kezelhető. Ennél az üzemmódnál a várólista nincs használatban.

 

7.1.1
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Billentyűkombinációk
A rendszerbeállítások visszaállításához, illetve inicializálásához billentyűkombinációk
választhatók ki a vezérlőegység előlapján (lásd az alábbi táblázatot).
Nyomja le és tartsa néhány másodpercig lenyomva a billentyűkombinációkat, míg meg nem
változik az előlapon lévő LED-ek állapota.

Beállítás Billentyűkombinációk a vezérlőegységen

Hozzászólói eszközök inicializálásának megszüntetése
Minden hozzászólói eszköz címét törli. A cím törlésekor a
hozzászólói eszköz összes LED-je kigyullad.
A Hozzászólói eszköz inicializálása, Oldal 40 szakaszban
leírtaknak megfelelően inicializáljon minden egyes
hozzászólói eszközt.

 
 

Bejelentkezési adatok visszaállítása
A böngészőfelület alábbi adatainak visszaállítása:
– a rendszergazda jelszava.
– a hálózati beállítások.
Ez a beállítást akkor használja, ha elfelejtette a
kiszolgálónevet vagy a jelszót.

 
 

Gyári beállítások visszaállítása
Minden rendszerbeállítást és értéket visszaállít a gyári
alapértelmezett értékekre.

 
 

 

 

Figyelem!

Amikor a rendszert visszaállítja a gyári alapértékekre, a rendszer megőrzi az utolsó

szoftververziót, amelyre frissítve volt.

 

7.1.2
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Bővítőegység

1

Ábra 7.2: CCSD‑EXU elölnézet

A bővítőegységet a vezérlőegység kapcsolja be és ki automatikusan.
 

Szám Elem Leírás

1 Bekapcsolásjelző LED LED-es jelzőfény a rendszer be- és kikapcsolási
állapotának jelzéséhez
– Piros: tápellátás kikapcsolva vagy készenléti állapot.
– Zöld: tápellátás bekapcsolva.

 

7.2
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Hozzászólói eszközök
Ez a szakasz az eszköz konfigurálásának menetét ismerteti.

Hozzászólói eszköz konfigurálása

63 64

61

62

62

Ábra 7.3: Gombok kicserélése

 
A hozzászólói eszközt résztvevői eszközként szállítjuk. Az eszköz konfigurálása elnöki
eszközként:
1. Húzza ki az eszközt a rendszer kábelezéséből.
2. Használja a cserélőszerszámot (1) ahhoz, hogy az ábrának megfelelően kinyomja az egy

résztvevős mikrofongombot (2) az eszközből (az egy résztvevős mikrofongombot tárolja
biztonságos helyen).

3. Helyezze el megfelelően, majd óvatosan nyomja be a helyére az elnöki prioritásgombot (3)
és mikrofongombot (4). Ne nyomja be túl erősen!

7.3

7.3.1
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4. Állítsa az eszköz alján található csúszókapcsolót (2) „résztvevő” állásból (0) „elnöki”
állásba (1). Lásd: a Cím törlése, Oldal 40 szakaszban megadott ábrát.

5. Csatlakoztassa újra az eszközt a rendszer kábelezéséhez. A rendszert nem kell
újraindítani.

Összesen 25 hozzászólói eszköz konfigurálható elnöki eszközként/megszakító mikrofonként.
Például: 22 elnöki eszköz + 3 megszakító mikrofon = összesen 25 eszköz.

Hozzászólói eszköz inicializálása
A hozzászólói egységhez az első bekapcsoláskor még nem tartozik semmilyen cím, és nincs
kapcsolata a vezérlőegységgel. Ezt a rendszer a következők révén jelzi:
– a mikrofon fejrészén lévő világító gyűrű pirosan világít.
– a mikrofongomb feletti LED-es jelzőfény borostyánsárga színben világit.
 
A hozzászólói eszköz inicializálásához/címének megadásához tegye a következőket:
1. Nyomja meg a mikrofongombot egyszer.
2. Várjon, amíg az eszközön lévő összes LED kialszik. Ekkor az eszköz inicializálása megfelelő

módon megtörtént.
3. Ha az eszköz inicializálása nem történt meg megfelelő módon, a Cím törlése, Oldal 40

szakaszban leírtaknak megfelelően törölje a címet, majd nyomja meg a mikrofongombot az
eszköz inicializálásához/címének megadásához.

Megjegyzés: A cím a böngészőfelületen is törölhető, az Ülőhelyek beállítása oldalon az
Inicializálás törlése gomb megnyomásával. További információért lásd: Rendszerbeállítások,
Oldal 50 > Ülőhelyek.

Cím törlése
1. Nyomja meg, majd rögtön engedje el a hozzászólói eszköz alján elrejtett inicializáló

gombot (1):
– A mikrofon fejrészén lévő világító gyűrű pirosan világít.
– A mikrofongomb feletti LED-es jelzőfény borostyánsárga színben világit.

2. A Hozzászólói eszköz inicializálása, Oldal 40 szakaszban leírtaknak megfelelően inicializálja
az eszközt:

 

0 1

61

62

Ábra 7.4: Alulnézet

1. Rejtett inicializáló gomb.
2. Csúszókapcsoló a konfiguráláshoz.

 

7.3.2

7.3.3
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Böngészőfelület
Ez a szakasz a böngészőfelület konfigurálásának menetét ismerteti.

Konfigurálás az első használat alkalmával
A CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer böngészőfelülete a következőkre használható:
– rendszerszoftver frissítése.
– a CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer konfigurálása.
– beszélgetések előkészítése és kezelése.

Webböngésző
A CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer a következő webböngészők legújabb verzióival
kompatibilis és azokra optimalizált:
– Internet Explorer
– Safari
– Firefox
– Opera
– Chrome

Előfeltételek
– Minden rendszerösszetevő a Csatlakozórendszer részegységei, Oldal 25 szakaszban

leírtaknak megfelelően csatlakoztatva van.
– A Vezérlőegység az Ethernet-porton keresztül össze van kötve az Ön (vezeték nélküli)

hálózatával.
– A Vezérlőegység be van kapcsolva.

– Minden hozzászólói eszköz megfelelő módon, a Hozzászólói eszköz konfigurálása, Oldal 39
szakaszban leírtaknak megfelelően konfigurálva van.

– A konfiguráláshoz használt táblagép és/vagy PC/laptop, beleértve a kompatibilis
webböngészőt, be van kapcsolva.

– Windows operációs rendszert használó számítógép/laptop esetében győződjön meg arról,
hogy
– a Bosch DNS‑SD szoftver telepítve van-e. A Bosch DNS‑SD szoftvert megtalálja a

vezérlőegységgel együtt szállított DVD-n, és a termék www.boschsecurity.com
webhelyen elérhető információs oldaláról is letöltheti.

– egy dinamikus IP-cím hozzá van rendelve a laptophoz/számítógéphez. A laptop/
számítógép statikus IP-címének beállítása esetén a böngészőfelület működése nem
lesz megfelelő.

– Minden más eszköz esetében
– győződjön meg arról, hogy az Apple Bonjour alkalmazás telepítve van-e. Az Apple

Bonjour alkalmazást az Apple webhelyéről töltheti le. A vezérlőegység (link-local)
alapértelmezett webcímének megadásához szüksége lesz az Apple Bonjour
alkalmazásra.
Megjegyzés: Az Apple Bonjour és a Bosch DNS‑SD nem érhető el Android rendszer
esetén.

Kapcsolat létesítése a böngészőfelülettel
1. Nyissa meg az Ön által használt webböngészőt.
2. Adja meg a vezérlőegység (link‑local) alapértelmezett webcímét: https://CCS1000D.local

– Az alapértelmezett gazdanév a következő: CCS1000D.local
– Domainszerverek esetében a .local nélkül adja meg a nevet.

Megjegyzés: az Android rendszer nem támogatja CCS1000D.local gazdanevet, mivel a
Bonjour és a DNS-SD alkalmazást sem támogatja.

3. Megjelenik egy bejelentkezési oldal.

7.4

7.4.1
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Jelentkezzen be, és frissítse a rendszer szoftverét.
1. Jelentkezzen be a böngészőfelületre. Lásd: Bejelentkezés, Oldal 43.
2. Frissítse a rendszer szoftverét. Tanulmányozza a Rendszerbeállítások, Oldal 50

szakaszban található Frissítés pontot.
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Bejelentkezés
Több felhasználó is bejelentkezhet egyszerre a CCS1000D rendszerbe, feltéve, hogy különböző
webböngészőkön, illetve különböző eszközökön (táblagép, laptop vagy PC) keresztül
jelentkeznek be.
1. Adja meg a felhasználónevet és a jelszót.

– A szoftver legújabb verziójánál „admin” az alapértelmezett felhasználó név.
– A Jelszó mezőbe nem kell beírni semmit.

Megjegyzés: Ha a szoftvert korábbi verzióról frissíti, melynél az alapértelmezett
felhasználónév „Technician” volt, a frissítés után a rendszer „admin”-ra frissíti a
felhasználónevet.

2. Válassza ki a kívánt nyelvet a legördülő listából, majd kattintson a Bejelentkezés gombra.
– Az alapértelmezett nyelv annak az operációs rendszernek a nyelve, amelyen a

böngésző fut.
– Ha az alapértelmezett nyelv nem áll rendelkezésre, a rendszer automatikusan az

angol nyelvet választja.
3. Sikeres bejelentkezés esetén megjelenik a kezdőlap:
 

Ábra 7.5: Kezdőlap (CCSD‑CURD)

Figyelem!

A CCSD‑CU esetében előfordulhat, hogy a böngészőfelület néhány beállítása nem elérhető,

mivel ez a vezérlőegység-típus nincs ellátva digitális akusztikus gerjedésgátlóval (DAFS), és

nem rögzíthetők vele beszélgetések.

7.4.2
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A kezdőlap gombjai:

Gomb Leírás Hozzáférési
jogosultság

Manage
discussion

Hozzászólás kezelésére szolgál. Lásd: Értekezlet
irányítása, Oldal 47.

Manage meeting

Prepare
discussion

Hozzászólás előkészítésére szolgál. Lásd:
Értekezlet előkészítése, Oldal 48.

Prepare meeting

Manage
recorder
(csak a
CCSD‑CURD
esetében)

A felvevő kezelésére szolgál. Lásd: Rögzítő
kezelése, Oldal 49.

Manage meeting

System settings

A rendszer konfigurálására szolgál. Lásd:
Rendszerbeállítások, Oldal 50.

Configure vagy
Modify users
 

Power

Be: Bekapcsolja a vezérlőegységet. Néhány
másodperc múlva a rendszer készen áll a
használatra.
Készenlét: Készenléti állapotba kapcsolja a
vezérlőegységet, és kikapcsolja az eszközöket:
– A hozzászólói eszközökön az összes LED

kialszik.
– Annak jelzésére, hogy a vezérlőegység

készenléti állapotban van, kigyullad az
előlapon a zöld tápfeszültségjelző LED, és a
hozzászólói eszközök hangerő-szabályozó
LED-je lassan villog. Az összes többi LED ki
van kapcsolva.

– A rendszer törli a várólista és a felszólalók
listájának tartalmát.

– Amennyiben folyamatban van rögzítés, a
rendszer leállítja azt.

Megszakítás: Bezárja a „Tápellátás” felugró
ablakot.

Prepare system

Logging

A rendszeresemények áttekintése és mentése.
Lásd: Naplózás, Oldal 56.

Configure
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Gomb Leírás Hozzáférési
jogosultság

System info

A vezérlőegység és a böngészőfelület MAC- és IP-
címeinek, valamint szoftververzióinak áttekintése.
Lásd: Rendszerinformáció, Oldal 56.

Configure

Logout

Kilépés a hozzászólás-kezelő alkalmazásból és
visszatérés a bejelentkezési oldalra. Lásd:
Kijelentkezés, Oldal 57.

Nincs

Home

Visszatérés a böngészőfelület kezdőlapjára. Nincs

Back

Visszatérés az előző oldalra. Nincs

Rögzítés
elindítása
(csak a
CCSD‑CURD
esetében)

Kattintson a „Rögzítés elindítása” gombra a
rögzítés elindításához. A rögzítés elindítása után
megjelenik a „Szünet” és a „Rögzítés leállítása”
gomb.
 
Megjegyzés: Ha a rögzítéshez használt memória
megtelt, nem látszik a „Rögzítés elindítása” gomb.
 
Megjegyzés: Ha egy hangfájlt játszanak le éppen a
böngészőfelület Manage recorder oldalán
keresztül, a rögzítést csak a vezérlőegység
előlapjáról lehet elindítani. A „Rögzítés elindítása”
gomb le van tiltva.

Manage meeting

Rögzítés
szüneteltetése
(csak a
CCSD‑CURD
esetében)

Kattintson a „Szünet” gombra a rögzítés
szüneteltetéséhez.

Manage meeting
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Gomb Leírás Hozzáférési
jogosultság

Rögzítés
leállítása
(csak a
CCSD‑CURD
esetében)

Kattintson a „Rögzítés leállítása” gombra a
rögzítés leállításához.

Manage meeting

Fő hangerő

A főhangerő-szabályozó csúszka megnyitása. A
hozzászólói egységek hangszóróinak és a
vezérlőegységnek a hangkimeneti szintjét
szabályozza.

Configure vagy
Manage meeting
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Értekezlet irányítása
Előfeltételek:
– A bejelentkezett felhasználó rendelkezik a következő hozzáférési jogosultsággal: Manage

meeting.
 

A hozzászólások kezelése a következőt jelenti:
– Várólista és felszólalók listájának megtekintése és ellenőrzése
– Rögzítés vezérlése (csak a CCSD‑CURD esetében)
– Fő hangerő szabályozása
 
Kattintson a kezdőlapon a Manage discussion gombra a Hozzászólás kezelése oldalon
megnyitásához.
Ezen az oldalon a hozzászólási lista látható, melyen külön listában szerepelnek a várakozó
résztvevők (lap bal oldala) és a felszólalók (lap jobb oldala).
Megjegyzés: A várakozó résztvevők listája csak a „Nyitott” hozzászólói üzemmód esetén áll
rendelkezésre. „Hanggal aktivált mód” esetén sem a felszólalók, sem a várakozó résztvevők
listája nem áll rendelkezésre.
– A + gombra kattintva résztvevőket választhat ki és adhat hozzá a várólistához vagy a

felszólalók listájához.
– A kukára kattintva ülőhelyeket távolíthat el a várólistából vagy a felszólalók listájából.
– A shift gombra kattintva résztvevőket helyezhet át a várólistáról a felszólalók listájára. Ha

a felszólalók listája megtelt, a leghosszabb ideje beszélő résztvevő kikerül a listából.
– A Stop and remove all gombra kattintva az összes várakozó résztvevőt és felszólalót

eltávolíthatja a listákról.
A felszólalók listájába felvehető ülőhelyek maximális számát a következők valamelyikén
keresztül állíthatja be:
– a Prepare discussion oldalon. Lásd: Értekezlet előkészítése, Oldal 48, vagy
– a vezérlőegységen. Lásd: Vezérlőegység, Oldal 32.
Megjegyzés: Az elnöki ülőhely, illetve a megszakító mikrofonként konfigurált hozzászólói eszköz
nem számít bele az ülőhelyek maximális számába, mivel az elnöki, illetve megszakító mikrofon
bármikor aktiválható.
 
Rögzítés (csak a CCSD‑CURD esetében)
Ez a szakasz az oldalak alján megjelenő menüsávban található rögzítő gombokat ismerteti. A
felvételeket a belső memóriába vagy egy csatlakoztatott USB-adathordozóra menti a rendszer.
A felvevő kezelésével kapcsolatos beállításokról a Rögzítő kezelése, Oldal 49 szakaszban
olvashat bővebben.
Kattintson a „Rögzítés elindítása” gombra a rögzítés elindításához. A rögzítés elindítása után
megjelenik a „Szünet” és a „Rögzítés leállítása” gomb:
– Kattintson a „Szünet” gombra a rögzítés szüneteltetéséhez.
– Kattintson a „Rögzítés leállítása” gombra a rögzítés leállításához.
Megjegyzés: Ha a rögzítéshez használt memória megtelt, nem látszik a „Rögzítés elindítása”
gomb.
Megjegyzés: Ha egy hangfájlt játszanak le éppen a böngészőfelület Felvevő kezelése oldalán
keresztül, a rögzítést csak a vezérlőegység előlapjáról lehet elindítani. A „Rögzítés elindítása”
gomb le van tiltva.
A rögzítés a CCSD‑CURD előlapján lévő gombokkal is kezelhető. Részletes információért lásd
– a Vezérlőegység, Oldal 32 szakaszban található táblázatot.
– Hozzászólás rögzítése és visszajátszása, Oldal 59.
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Főhangerő-szabályozó
Kattintson a főhangerő-szabályozó gombra a hozzászólói egységek és a vezérlőegység
hangkimeneti szintjének beállításához.

Értekezlet előkészítése
Előfeltételek:
– A bejelentkezett felhasználó rendelkezik a következő hozzáférési jogosultsággal: Prepare

meeting.
 

A Prepare discussion a következőt jelenti:
– A hozzászólási beállítások megadása.
 
Kattintson a kezdőlapon a Prepare discussion gombra a Hozzászólás előkészítése oldal
megnyitásához.
– Discussion mode:

– Válassza ki a kívánt Discussion modeot (Open, Override, Voice vagy Push To Talk. A
hozzászólói üzemmódok részletes leírását itt találja: Hozzászólói üzemmódok, Oldal 36.

– Auto shift (csak Nyitott üzemmód esetén): Ennek kiválasztásakor a várólistában lévő
várakozók automatikusan átkerülnek a felszólalók listájába, ha az még nem telt meg.

– Speakers options:
– Maximum number of speakers: Ezzel a funkcióval a felszólalók listájába helyezhető

résztvevők maximális száma adható meg.
Megjegyzés: Az elnöki mikrofon, illetve a megszakító mikrofon nem számít bele a
felszólalók maximális számába.

– Switch microphone off when not used for 30 seconds: Ezt a funkciót lehet használni
akkor, ha a résztvevők elfelejtik kikapcsolni a mikrofonjukat. A következő esetekben
nem működik: a „Hanggal vezérelt” vagy az „Adóvevő” üzemmód van kiválasztva; a
hozzászólói eszköz elnöki eszközként van konfigurálva; a mikrofon már be volt
kapcsolva, mielőtt a funkciót engedélyezték volna (ezeket a hozzászólói eszközöket
figyelmen kívül hagyja a rendszer, kivéve, ha kikapcsolják, majd újra bekapcsolják
őket); háromnál kevesebb hozzászólói eszköznek inaktív a mikrofonja; „Nyitott
üzemmód” esetén az „Automatikus kapcsolás” és „A résztvevők kikapcsolhatják a
mikrofonjukat” funkciók le vannak tiltva.

– Allow participants to switch off their microphone: Ennek kiválasztásakor a
résztvevők kikapcsolhatják mikrofonjukat.

– Show Possible To Speak: Ennek kiválasztásakor a rendszer engedélyezi a
„hozzászólás lehetősége” funkciót: A hozzászólói eszközben lévő mikrofongomb
feletti fehér jelzőfény kigyullad, amikor a mikrofon azonnal aktiválható.

– Waiting options:
– Maximum number of waiting: Ezzel a funkcióval a várólistába helyezhető kérések

maximális száma adható meg.
– Allow participants to remove themselves from the waiting list: Ennek kiválasztása

esetén a résztvevők törölhetik magukat a várólistából.
– Show the first in the waiting list on the seat: Ennek kiválasztása esetén a

várólistában legelöl szereplő hozzászólói eszköz mikrofonjának fejrészében található
mikrofongomb LED-es jelzőfénye folyamatos zöld fény helyett zölden villog.

– Priority options:
– Priority chime audible: Ennek kiválasztása esetén a hozzászólói eszköz elsőbbségi

gombjának megnyomásakor egy elsőbbségi hangjelzés hallható.

7.4.4
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– Mute all speakers: Ennek kiválasztása ideiglenesen lenémítja az összes felszólalót,
amikor megnyomják a hozzászólói eszköz elsőbbségi gombját.

– Stop all speakers and remove all waiting participants: Ennek kiválasztása esetén az
összes felszólaló és minden kérés törlődik, amikor megnyomják a hozzászólói eszköz
elsőbbségi gombját.

Rögzítő kezelése
Előfeltételek:
– A bejelentkezett felhasználó rendelkezik a következő hozzáférési jogosultsággal: Manage

meeting.
 
Kattintson a Manage recorder gombra (csak a CCSD‑CURD esetében) a Felvevő kezelése oldal
megnyitásához.
A felvevő felvételek kezeléséhez és rögzített hozzászólások visszajátszásához használatos.
Külső hangfájlok/felvételek is feltölthetők és lejátszhatók. A felvételeket elmenthetők egy
csatlakoztatott USB-adathordozóra vagy a belső memóriába. Lásd: még: Hozzászólás rögzítése
és visszajátszása, Oldal 59.
Az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:
– Playback:

– Pre-listen on Control Unit: Ennek kiválasztása esetén csak a CCSD‑CURD-n
hallgatható meg a kiválasztott hangfájl.

– Playback to floor: Ennek kiválasztása esetén csak a rendszer teremhangcsatornáján
hallgatható meg a kiválasztott hangfájl.

– Recordings áttekintő listája, mely minden egyes fájl időtartamát is tartalmazza:
– Ha USB-adathordozó van csatlakoztatva, csak az USB-adathordozón található

(felvételi) fájlok jelennek meg a listában.
– Ha nincs csatlakoztatva USB-adathordozó, csak a belső memóriában rögzített fájlok

jelennek meg a listában.
– Recording time left: Azt mutatja, hogy mennyi rögzítési idő áll még rendelkezésre a belső

memóriában vagy az USB-adathordozón.
– Folyamatjelző sáv: A felvétel időtartamát mutatja meg.
– Gyors visszafelé és gyors előrefelé játszást vezérlő gombok (a hangfájl lejátszása közben):

10 másodpercenként vissza, illetve előre tekeri a lejátszást.
– Leállítás gomb: Leállítja a lejátszást vagy a rögzítést.
– Rögzítés/szünet gomb: Elindítja/szünetelteti a rögzítést.
– Visszajátszás/szünet gomb: Lejátssza/szünetelteti a hangfájlt.
– Kuka gomb (csak akkor látható, ha ki van választva egy fájl): Törli a kiválasztott fájlt a

használatban lévő memóriából és az áttekintésből.
Megjegyzés: A hangfájlok rögzítésével és lejátszásával kapcsolatos további tudnivalókat itt
találja: Hozzászólás rögzítése és visszajátszása, Oldal 59.
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Rendszerbeállítások
Előfeltételek:
– A System settings eléréséhez és a paraméterek megváltoztatásához a bejelentkezett

felhasználónak rendelkeznie kell a következő hozzáférési jogosultságokkal: Configure és/
vagy Modify users.

 
Kattintson a kezdőlapon a System settings gombra a Rendszerbeállítások oldal
megnyitásához.

Ábra 7.6: CCSD‑CURD rendszer beállításai

 

Users
Kattintson a Users gombra a Rendszerbeállítások oldalon a Felhasználók beállításai oldal
megnyitásához:
Ezen az oldalon a felhasználói adatok, illetve jogok megadását és módosítását végezheti el.
– Felhasználó felvételéhez kattintson a + gombra, megnyitva ezzel az „új felhasználó

hozzáadása” képernyőt.
– A felhasználó nevének megváltoztatásához válassza ki a felhasználót (a sötét szürke szín

azt jelzi, hogy ki van választva), majd használja az oldal másik felén található panelt a
módosítások elvégzéséhez.

– A felhasználó jelszavának módosításához válassza ki a felhasználót, majd kattintson a
„jelszó megváltoztatása” gombra.

– A felhasználó jogainak módosításához válassza ki a felhasználót, majd kattintson a kívánt
„felhasználói jog” gombra.

– A felhasználó eltávolításához válassza ki a felhasználót, majd kattintson a kuka gombra.
 
Mindegyik (új) felhasználónál a következő beállításokat adhatja meg, illetve választhatja ki:
– Általános: Adja meg a következőket: First name, Last name, Username, Password (ez

üresen maradhat).
– User rights: Válassza ki a kívánt felhasználói jogot (a szürke szín azt jelzi, hogy ki van

választva):

7.4.6
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– Manage meeting: Ez a jogosultság a Hozzászólás kezelése és a Felvevő kezelése
oldalhoz, valamint a hangerő-szabályozóhoz biztosít hozzáférést. Lásd: Értekezlet
irányítása, Oldal 47 és Rögzítő kezelése, Oldal 49.

– Prepare meeting: Ez a jogosultság a Hozzászólás előkészítése oldalhoz biztosít
hozzáférést. Lásd: Értekezlet előkészítése, Oldal 48.

– Modify users: Ez a jogosultság a Felhasználók oldalhoz biztosít hozzáférést.
– Configure: Ez a jogosultság a Rendszerbeállítások oldalhoz (kivéve a Felhasználók

oldalt, amennyiben a felhasználó nem rendelkezik a „felhasználók módosítása”
jogosultsággal), valamint a Rendszerinformáció oldalhoz, a Naplózás oldalhoz és a
hangerő-szabályozóhoz biztosít hozzáférést.

– Prepare system: Ez a jogosultság a Tápellátás oldalhoz biztosít hozzáférést.

Audio
Kattintson a Audio gombra a Hangbeállítások oldal megnyitásához:
– System:

– Master: Főhangerő-szabályozó a hozzászólói eszközök hangszóróinak és a
hangosítórendszer (1. hangkimenet) szabályozásához.

– LSP: Külön hangerő-szabályozó a hozzászólói eszközök hangszóróinak
szabályozásához.

– Hangosítórendszer: Külön hangerő-szabályozó a hangosítórendszer (1. hangkimenet)
szabályozásához.

– Line input/output: Beállítja a vezérlőegység analóg hangbemenetének és 1., ill. 2.
hangkimeneti szintjének érzékenységét.

– XLR Microphone: Meghatározza a vezérlőegység 1. hangbemenetének üzemmódját:
– Ha ki van választva, engedélyezi az 1. bemenetet (XLR) a mikrofonjelszint számára.
– Ha nincs kiválasztva, engedélyezi az 1. bemenetet (RCA aljzat) a hangbemenet-szint

számára.
– Routing options I/O 2: Meghatározza a Vezérlőegység 2. bemenetének és 2. kimenetének

hangirányítási módját:
– Recorder: E mód használatával külső felvevőt csatlakoztathat a 2. hangbemeneten és

a 2. kimeneten keresztül.
– Floor: Ebben az üzemmódban a vezérlőegység a 2. hangbemenetet és a 2. kimenetet

használja, és a szint szabályozása egymástól függetlenül történik.
– Mix-minus: E mód használatával összeköthet két rendszert a 2. hangbemeneten és a

2. hangkimeneten keresztül.
– Insertion: Ebben az üzemmódban a vezérlőegység a 2. hangkimenetet és a 2.

hangbemenetet együttesen használja, hogy jeleket fogadjon a külső hangeszközökről.
Például külső hangkeverő csatlakoztatása a 2. hangkimenet és a 2. hangbemenet
közé.

– Line output: Beállítja a vezérlőegység analóg hangbemenetének, valamint 3., 4., 5., ill. 6.
hangkimeneti szintjének érzékenységét.

– Individual microphone output (csak a CCSD‑CURD esetében): Válassza ki a
vezérlőegység 3., 4., 5., ill. 6. analóg hangkimenetének hangirányítását:
– Válassza ki a 3., 4., 5., ill. 6. analóg hangkimenetet a választható mikrofonok

engedélyezéséhez egyedi felvételek rögzítéséhez.
– Digital Acoustic Feedback Suppression (DAFS): A digitális akusztikus gerjedésgátló

beállításai:
– Ki: Kikapcsolja a digitális akusztikus gerjedésgátló funkciót.
– Természetes: Bekapcsolja a digitális akusztikus gerjedésgátló funkciót.
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– Maximum: Maximális értékre állítja a rendszer hangerejét, a gerjedés (torzítás)
minimális veszélye mellett. 
Megjegyzés: Nagyobb hangerő esetén torzítás léphet fel.

– Feedback prevention:
– A hangszóró aktív, ha a mikrofon be van kapcsolva: A résztvevő hangszórója aktív,

ha a mikrofonja be van kapcsolva.
– Attenuate headphone when speaking: Kiválasztás esetén a mikrofon

bekapcsolásakor 18 dB-lel csökkenti a hozzászólói eszközök hangerejét.

Cameras
Kattintson a Cameras gombra a Kamerabeállítások oldal megnyitásához.
– Overview camera: Beállítja azt a kamerát, amely áttekintő képet ad.

SDI Switcher: Ide írja be a HD‑SDI videojel-átkapcsoló IP-címét. A kezdő nullákat ne írja
be. Ha beírja a kezdő nullákat, akkor a CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer nem
tudja vezérelni a jelátkapcsolót.
Példa:
– Helyes IP-cím: 192.168.10.111
– Helytelen IP-cím: 192.168.010.111

– Kuka: A kiválasztott kamera eltávolításához kattintson a kuka gombra. Megjegyzés: Csak
akkor lehet eltávolítani a kamerát, ha nincs csatlakoztatva.

– Kamerabeállítások áttekintése: Ebben az áttekintő listában minden csatlakoztatott
kamera látható a következő adatokkal együtt:
– Kamera neve: A kamera neve.
– Sorozatszám: A kamerakonfiguráló weboldal megtekintéséhez kattintson a kék

hiperhivatkozásra. Ez csak akkor lehetséges, ha a számítógép-konfiguráló eszköz
kábelen keresztül csatlakozik a vezérlőegységhez.

– Verzió: A kamera szoftverének verziószáma.
– Típus: A kamera típusa.
– Bemenet: Az a videojel-átkapcsoló bemenet, amelyhez a kamera csatlakoztatva van.

Összesen 6 kamera csatlakoztatható a CCS 1000 D Digitális konferenciarendszerhez.

Figyelem!

Ellenőrizze, hogy a Bosch Onvif Camera 5.80 vagy magasabb verziószámú készülékszoftverrel

rendelkezik-e.

 

Network and general settings
Kattintson a Network and general settings gombra a Hálózati és általános beállítások oldal
megnyitásához: Itt megtekintheti, illetve beállíthatja a hálózati és az általános beállításokat:
A hálózati beállítások megadásához/módosításához kattintson a Change network settings
gombra:
– Network settings:

– Hostname: Az alapértelmezett kiszolgálónév a következő: CCS1000D.
Megjegyzés: Ha a böngészőfelületen módosítja a kiszolgálónevet, illetve aktiválja/
deaktiválja a fix IP-címet, előfordulhat, hogy a laptop/PC elveszíti a kapcsolatot a
vezérlőegységgel. Ennek bekövetkezése esetén zárja be, majd nyissa meg újra a
böngészőfelületet.

– Vezetékes:
– Fix IP: Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha fix IP-címet szeretne használni. Az alatta

lévő mezők szürke színűről fehér színűre változnak, amely azt jelzi, hogy aktiválva van
a funkció.
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– IP-cím: Adjon meg egy érvényes IP-címet.
– Alhálózati maszk: Adjon meg egy érvényes alhálózati maszkot.
– Alapértelmezett átjáró: Adjon meg egy érvényes alapértelmezett átjárót.

– General settings:
– Automatically shutdown the system when not used (energiatakarékos üzemmód):

Kiválasztása esetén a vezérlőegység automatikusan leáll, ha két óránál több ideig
nem volt használva. Az eszköz automatikusan elmenti a „várólistát” és a „felszólalók
listáját”, melyek a rendszer bekapcsolásakor ismét elérhetők lesznek.
Megjegyzés: Ez a funkció hanggal aktivált üzemmód esetén nem működik.

– Factory default: A rendszer összes beállításának és értékének gyári beállításra való
visszaállításához kattintson a gyári alapértékek gombra.

Figyelem!

Amikor a rendszert visszaállítja a gyári alapértékekre, a rendszer megőrzi az utolsó

szoftververziót, amelyre frissítve volt.

 

Recorder (csak a CCSD‑CURD esetében)
Kattintson a Recorder gombra a Felvevő beállításai oldal megnyitásához.
A felvevő esetében a következőket állíthatja be:
– Source: Válassza ki, hogy melyik hangforrást rögzítse az eszköz:

– Floor only: Az eszköz a teremben zajló hozzászólások hangját rögzíti.
– Floor and output 3, 4, 5, 6: Az eszköz a teremben zajló hozzászólások hangját és a

kiválasztott hangkimeneti jelet (3–6) keveri és rögzíti.
– Bit rate: Válassza ki a rögzítési hangminőséget (64 kbps (legalacsonyabb) és 256 kbps

(legmagasabb) között).
– Automatically pause recording when all microphones are switched off: A rögzítés

szünetel, ha egyik mikrofon sem aktív.
 

Seats
Kattintson a Seats gombra az Ülőhelyek beállítása oldal megnyitásához.
Ezen az oldalon az ülőhely beállításait konfigurálhatja az adott hozzászólói eszköz esetében:
– Ülőhely-áttekintés:

– (x–y): x = a jelenleg a rendszerhez csatlakozó és inicializált hozzászólói eszközök
száma. y = a rendszerhez csatlakoztatott hozzászólói eszközök múltbeli száma. A
hozzászólói eszköz tárgyalóteremben való megkereséséhez kattintson az oldal bal
oldalán található szögletes ikonok valamelyikére. Ha a jelölőnégyzetben pipa látható,
az adott mikrofon világító gyűrűje pirosan világít, és a mikrofongomb feletti LED-es
jelzőfény villog.
Megjegyzés: Ez csak akkor lehetséges, ha az oldal bal alján található Selection mode
jelölőnégyzet be van jelölve.

– Seat name: Kattintson az Ülőhely neve párbeszédpanelbe, és kívánság szerint adja
meg/módosítsa a nevet.

– Üzemmód: Az Üzemmód oszlopban az egyes ülőhelyek/hozzászólói eszközök
funkcióját módosíthatja. A hozzászólói eszközök konfigurálhatók „megszakító
mikrofonként”, melyek a nyitott mikrofonok számától függetlenül mindig szót kapnak.
Az elsőbbségtől eltekintve a „megszakító mikrofon” használója ugyanolyan
jogosultságokkal bír, mint az elnök. A „megszakító mikrofont” használó résztvevők
nem kerülnek be a kéréslistába. A megszakító mikrofont általában a pódiumnál

 

Digitális hozzászólói rendszer Konfiguráció | hu 53

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2016.05 | V2.0 |



helyezik el, és a vendégként meghívott felszólalók használják. Összesen 25
hozzászólói eszköz konfigurálható elnöki eszközként vagy megszakító mikrofonként.
Például 22 elnöki eszköz + 3 megszakító mikrofon = összesen 25 eszköz.
Normál: A hozzászólói eszköz résztvevői eszközként működik.
Gomb: A hozzászólói eszköz megszakító mikrofonként működik. A felszólalónak meg
kell nyomni, majd el kell engednie a gombot a mikrofon bekapcsolásához, illetve újra
meg kell nyomnia és el kell engednie a gombot a mikrofon letiltásához.
Adóvevő (Push-to-talk, PTT): A hozzászólói eszköz megszakító mikrofonként
működik. A mikrofon egészen addig engedélyezve marad, amíg a felszólaló lenyomva
tartja a mikrofonkérés gombot.
Megjegyzés: A megszakító mikrofonként való használat beállításához a hozzászólói
eszköz alján található csúszókapcsolót Résztvevő állásba kell állítani. Lásd:
Hozzászólói eszköz konfigurálása, Oldal 39.

– Camera: Az ülőhelyhez csatlakoztatott kamera.
– Pre-position: Az előzetes kamerabeállítás száma, amely az ülőhelyhez van rendelve.

– Selection mode (kiválasztás az eszközön): Kiválasztása esetén az ülés listában való
kiválasztásával, illetve a hozzászólói eszköz mikrofonkérés gombjának megnyomásával
meghatározható a hozzászólói eszköz helye. A hozzászólói eszköz LED-jei kigyulladnak.
– Ha a „kiválasztás” mód be van kapcsolva, a hozzászólói eszköz nem használható

hozzászólásra. Az eszköz azonban kiválasztható, illetve a helye meghatározható.
– De-init gomb: Erre kattintva a kiválasztott hozzászólói eszköz címét/regisztrációját

törölheti:
– A mikrofon fejrészén lévő világító gyűrű pirosan világít.
– A mikrofongomb feletti LED-es jelzőfény borostyánsárga színben világit.

Inicializálja a hozzászólói eszközt a Hozzászólói eszköz inicializálása, Oldal 40
szakaszban leírtaknak megfelelően.

– Remove disconnected seats gomb: Törli a regisztrált ülőhelyeket az ülőhelyek áttekintő
listájából.

 

Date and time (csak a CCSD‑CURD esetében)
Kattintson a Date and time gombra a Dátum- és időbeállítások oldal megnyitásához.
Kattintson a Change date and time settings gombra a következők megadásához:
– Time: Válassza ki a helyi pontos időt.
– Date: Válassza ki az aktuális dátumot.

Upgrade

Figyelem!

A Upgrade funkció nem érhető el táblagépeken.

– Kiválasztás: A termékek (sorok) kiválasztásához és a kiválasztás törléséhez használatos a
Upgrade oldalon.

– Eszköz neve: A frissített termék neve.
– Típus: A frissített termék típusa.
– Version: Annak a szoftvernek a verziószáma, amelyre a termék frissítve lesz.
– State: Szoftverfrissítés állapota (Idle, Programming, Rebooting, Done vagy újraindítás

után Failed). Ha a frissített fájl sérült vagy nem ismerhető fel, akkor egy hibaüzenet jelenik
meg.
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– Progress: Folyamatjelző sávok a szoftverfrissítés állapotának jelzéséhez.
– Start gomb: Elindítja a szoftverfrissítést.
 
Kattintson a Upgrade gombra a Szoftverfrissítés oldal megnyitásához.
A Upgrade oldal a vezérlőegység szoftverének frissítéséhez/karbantartásához használatos.
1. Töltse le a frissítéshez szükséges szoftverfájlt a termék https://

licensing.boschsecurity.com/software webhelyen elérhető információs oldaláról.
2. A Frissítés oldalon kattintson a Fájl mezőre, és válassza ki az elmentett szoftverfájlt.
3. A megfelelő készülékszoftver-fájl kiválasztása esetén a rendszer automatikusan kiválasztja

a vezérlőegységet.
4. Kattintson a Start gombra a feltöltés elindításához:

– Megjelennek a folyamatjelző sávok.
– A feltöltés állapota az „Állapot” oszlopban látható. Ha a frissített fájl sérült vagy nem

ismerhető fel, akkor egy hibaüzenet jelenik meg.
– A szoftverek verziószáma a „Verzió” oszlopban látható. A feltöltött szoftververzió

száma csak a frissítés sikeres befejezése után látható.
5. A feltöltés befejezése után („kész” állapot) lépjen ki a Frissítés oldalról.
6. Törölje a böngésző gyorsítótárának tartalmát (az előzményeket), hogy az új funkció

jelenjen meg a webböngészőben.
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Tápellátás
Előfeltételek:
– A bejelentkezett felhasználó rendelkezik a következő hozzáférési jogosultsággal: Prepare

system.
 
Kattintson a kezdőlapon a Power gombra a „Tápellátás” felugró ablak megnyitásához.
– On: Bekapcsolja a vezérlőegységet: Néhány másodperc múlva a rendszer készen áll a

használatra.
– Készenlét: Készenléti állapotba kapcsolja a vezérlőegységet, és kikapcsolja a hozzászólói

eszközöket:
– A hozzászólói eszközökön az összes LED kialszik.
– Annak jelzésére, hogy a vezérlőegység készenléti állapotban van, felgyullad az

előlapon a zöld tápfeszültségjelző LED, és a hozzászólói eszközök hangerő-
szabályozó LED-je lassan villog. Az összes többi LED ki van kapcsolva.

– A rendszer törli a várólista és a felszólalók listájának tartalmát.
– Amennyiben folyamatban van rögzítés, a rendszer leállítja azt.

– Megszakítás: Bezárja a „Tápellátás” felugró ablakot.

Naplózás
Előfeltételek:
– A bejelentkezett felhasználó rendelkezik a következő hozzáférési jogosultsággal:

Configure.
 
Kattintson a kezdőlapon a Logging gombra a Naplózás oldal megnyitásához.
A naplózás funkció a rendszeresemény-adatok, mint például az esemény dátumának,
időpontjának és a (hiba) típusának automatikus mentéséhez használatos:
– A Naplózás nézet törléséhez kattintson a „nézet törlése” gombra. A naplózott események

nem törlődnek, és a Naplózás oldal újbóli megnyitásakor megjelennek. A Naplózás nézet
törlését követően is exportálhatók a naplózott események.

– Az „exportálás” gombra kattintva egy *.txt formátumú összefoglaló fájlba exportálhatja és
mentheti az aktuális eseménynaplót táblagépe/számítógépe merevlemezére.

Rendszerinformáció
Előfeltételek:
– A bejelentkezett felhasználó rendelkezik a következő hozzáférési jogosultsággal:

Configure.
 
Kattintson a kezdőlapon a System info gombra a Rendszerinformáció oldal megnyitásához. A
következő információk jelennek meg:
– Eszköztípus
– Kiszolgálónév
– Ethernet MAC-címe
– Ethernet IP-címe
– Ethernet alhálózati maszkja
– Ethernet alapértelmezett átjárója
– Szoftververzió (buildszám)
A System info oldal a technikusoknak készült.

7.4.7
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Kijelentkezés
A hozzászólás-kezelő alkalmazásból való kilépéshez kattintson a kezdőlapon a Logout gombra.
Megjelenik a bejelentkezési oldal.

 

7.4.10
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RESTful alkalmazásprogramozási interfész
A CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer RESTful alkalmazásprogramozási interfésszel van
ellátva, mely a következő funkciókkal rendelkezik:
Megjegyzés: A RESTful API olyan alkalmazásprogramozási interfész, amely HTTP-kéréseket
használ az adatok BEOLVASÁSÁHOZ, ÁTADÁSÁHOZ, ELKÜLDÉSÉHEZ és TÖRLÉSÉHEZ.

Felszólalók
Ezzel a funkcióval a felszólalók mikrofonja szabályozható. Lehívható egy az összes aktív
felszólalót tartalmazó lista. A felszólalók hozzáadhatók a felszólalók listájához, illetve
törölhetők arról. Például az alábbi alkalmazások használhatják ezt a funkciót:
– külső gyártótól származó forgatási/döntési funkcióval ellátott (Pan-Tilt-Zoom, PTZ)

kamerarendszerek.
– webes közvetítések és felvételrögzítési megoldások, melyeknek szükségük van

mikrofonnal kapcsolatos információkra.
– mikrofonkezeléshez használt szinoptikus elrendezések.

Várólista
Ezzel a funkcióval a várólista kezelhető. Lehívható egy az összes várakozó felszólalót
tartalmazó lista. A felszólalók hozzáadhatók a várólistához, illetve törölhetők arról.
Például az alábbi alkalmazások használhatják ezt a funkciót:
– külső gyártótól származó forgatási/döntési funkcióval ellátott (Pan-Tilt-Zoom, PTZ)

kamerarendszerek.
– webes közvetítések és felvételrögzítési megoldások, melyeknek szükségük van

mikrofonnal kapcsolatos információkra.
– mikrofonok engedélyezéséhez és letiltásához használt szinoptikus elrendezések.

Rendszer
E funkció segítségével következőkre van lehetőség:
– a rendszer készenléti állapotba állítása.
– a rendszer helyreállítása készenléti állapotból.

Ülőhelyek
E funkció segítségével az eszközök mikrofonjának érzékenysége külön-külön lehívható és
beállítható. Az érzékenység a -6 dB és a +9 dB közötti tartományban lehet.
 
Az alkalmazásprogramozási interfésszel kapcsolatban további információkat az API
kézikönyvében talál, melyet a következő oldalról tölthet le: https://
licensing.boschsecurity.com/software

7.5
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Működés
Ez a szakasz CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer üzemeltetésének menetét ismerteti.

Hozzászólás rögzítése és visszajátszása

4
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P

T

T

Ábra 8.1: CCSD‑CURD

 
A rendszer a beépített felvevőt használja a hozzászólások MP3-formátumban való rögzítéséhez.
A felvételeket a belső memóriába vagy, amennyiben csatlakoztatva van, egy megfelelő USB-
adathordozóra menti a rendszer. Az USB-adathordozóval kapcsolatos tudnivalókat lásd itt:
További komponensek, Oldal 14.
Az alábbi okok miatt nem biztos, hogy a rögzítés során az USB-adathordozó teljes kapacitása
kihasználható:
– A rendszer támogatja a többeszközös USB-adathordozókat, azonban csak egy belső

memóriaeszközt használ az USB-adathordozón lévők közül.
– A rendszer támogatja a többpartíciós USB-eszközöket, azonban csak az első partíciót

használja.
Az összesen rendelkezésre álló rögzítési időt az USB-adathordozó memóriájának nagysága és a
rögzítési beállítások határozzák meg. A belső memóriában legfeljebb 8 órányi beszélgetés
rögzíthető a legalacsonyabb átviteli sebesség mellett. A lehetséges rögzítési idők és az átviteli
sebességek összehasonlító áttekintését lásd itt: Műszaki adatok, Oldal 70.
A rendszer automatikusan kiválasztja a megfelelő memóriát (belső/USB) és a LED-es
jelzőfényt, illetve automatikusan törli azok kiválasztását, amikor USB-adathordozót
csatlakoztatnak vagy választanak le a vezérlőegység előlapján lévő USB-csatlakozóról.

Rögzítési lehetőség
A rögzítés elindításakor az MP3-felvevő automatikusan létrehoz egy MP3-fájlt, melyet az
aktuális dátum és időpont alapján nevez el.
Az USB-adathordozón mentett felvételekhez tartozó fájlok neve a következőképpen néz ki:
„USB:yyyymmdd-hhmmss-Floor.mp3”.
– Amennyiben a felvételi beállításánál, a hangforrás megadásánál a Teremhang opciót és az

x. (x = 3., 4., 5. vagy 6.) kimenetet állította be, a rendszer ugyanazzal a dátum- és
időbélyegzővel egy második felvételi fájlt is elment, mely a következőképpen néz ki:
„USB:yyyymmdd-hhmmss-Outputx.mp3”.

– Amennyiben a belső memóriába történik a felvétel, a fájl neve „USB” helyett „IM”-mel
kezdődik.

Alapesetben a felvett fájlok hossza legfeljebb 60 perc. 60 perc elteltével a rendszer
automatikusan bezárja a fájlt, és új fájlt hoz létre. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg aktív a
rögzítés, illetve amíg meg nem telik a belső memória vagy az USB-adathordozó.

8

8.1
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Amennyiben azt szeretné, hogy az eszköz egyetlen összefüggő fájlba vegye fel a beszélgetést, a
vezérlőegység belső flash tárhelyében létre kell hozni egy „nincs fájlfelosztás” fájlt. Ehhez
tegye a következőket:
1. A vezérlőegység hátulján található micro USB-csatlakozón keresztül csatlakoztasson egy

laptopot vagy PC-t a vezérlőegységhez.
2. A vezérlőegységhez tartozó meghajtón hozzon létre egy .txt formátumú, „nincs

fájlfelosztás” nevű fájlt.
3. Törölje ki a fájl nevéből a „.txt” kiterjesztést.
Ha szeretné visszaállítani, hogy a felvételi fájlok hossza legfeljebb 60 perc legyen, törölje a
„nincs fájlfelosztás” fájlt.

Felvétel készítése

Figyelem!

Javasoljuk, hogy külső memóriába való rögzítéshez USB-adathordozót használjon. Szükség

esetén külső felvevő is csatlakoztatható a vezérlő egység RCA „audio KI (2)” kimenetéhez.

 

Figyelem!

Mielőtt a vezérlőegységhez csatlakoztatná az USB-adathordozót, készítsen biztonsági

másolatot a rajta lévő fájlokról.

1. Csatlakoztassa az USB-adathordozót a vezérlőegység elején lévő USB-csatlakozóhoz (13).
Az USB-adathordozóra történő rögzítést jelző LED-es jelzőfény (10) zölden kigyullad, így
jelezve, hogy az eszköz érzékelte az adathordozót, és megkezdődhet a felvétel rögzítése.

2. A rögzítés elindításához nyomja meg a rögzítés indításához/szüneteltetéséhez való
gombot (11). A LED-es jelzőfény pirosra változik, amely azt jelzi, hogy a rögzítés aktív.
– A rögzítés szüneteltetéséhez nyomja meg ismét a rögzítés indításához/

szüneteltetéséhez való gombot. A LED-es jelzőfény pirosan fog villogni, mely azt jelzi,
hogy a rögzítés ideiglenesen leállt.

– A rögzítés folytatásához nyomja meg ismét a rögzítés indításához/szüneteltetéséhez
való gombot. A LED-es jelzőfény pirosra változik, amely azt jelzi, hogy a rögzítés aktív.

– A rögzítés leállításához nyomja meg a „rögzítés leállítása” gombot (12). A LED-es
jelzőfény zöldre változik, mely azt jelzi, hogy a rögzítés befejeződött.

A következő esetekben a rögzítés automatikusan leáll:
– Az eszköz felvételt rögzít a belső memóriába, és közben egy USB-adathordozót helyeznek

be a vezérlőegység elején található USB-csatlakozóba (13).
– Az eszköz felvételt rögzít a külső adathordozóra, és közben az USB-adathordozót kihúzzák

a vezérlőegységből. Csak akkor távolítsa el az USB-adathordozót, a rögzítést jelző zöld
LED világít.

– Belső rögzítés esetén megtelik a belső memória.
– USB-adathordozóra való rögzítéskor megtelik az USB-adathordozó.

Rögzített felvétel visszajátszása
A rögzített felvétel visszajátszásához tegye a következők valamelyikét:
– Az Ethernet-csatlakozón keresztül csatlakoztasson egy táblagépet, laptopot vagy PC-t a

vezérlőegységhez, majd használja a böngészőfelületet annak kiválasztásához, hogy melyik
felvételt szeretné visszajátszani. Lásd: Böngészőfelület, Oldal 41.

– Távolítsa el az USB-adathordozót, és másolja az MP3 fájlt/fájlokat számítógépre.
– A vezérlőegység hátulján lévő micro USB csatlakozót használva töltse le a vezérlőegység

belső memóriájából az MP3 fájlt/fájlokat egy számítógépre.
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Figyelem!

Nem rögzíthetők felvételek olyankor, amikor a vezérlőegység a micro USB csatlakozón

keresztül számítógéphez csatlakozik.
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A mikrofongomb használata
 

63 64
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Ábra 8.2: Résztvevői gombbal felszerelt eszköz

 
A mikrofon (1) szükség szerinti aktiválásához/deaktiválásához használja az eszközén található
mikrofongombot (3). A mikrofongomb feletti LED-es jelzőfény (4) és a mikrofon fejrészében
lévő világító gyűrű (2) jelzik eszközének állapotát. Az eszköz az alábbi színkódokat használja:

Fehér (annak jelzése, hogy lehetséges a hozzászólás)
Ez csak a mikrofongomb felett látszik, a világító gyűrűn nem.
– A mikrofongomb megnyomásával azonnal aktiválhatja a mikrofonját.
– A hozzászólási igényét a rendszer nem helyezi a várólistára.

Zöld
– A hozzászólási igényét a rendszer a várólistára helyezte.
– A várólista a böngészőfelületen tekinthető meg és kezelhető.

Villogó zöld
– A hozzászólási igénye első helyen szerepel a várólistában.
– Amint az aktuálisan beszélő résztvevő elengedi a mikrofongombját, Ön azonnal megkapja

a lehetőséget a hozzászólásra.

Piros
– Az Ön mikrofonja aktív; megkapta a lehetőséget a hozzászólásra.

Az összes LED kialudt
– Az eszköz kikapcsolt.
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Az elsőbbségi gomb használata 
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Ábra 8.3: Elnöki gombbal felszerelt eszköz

 
Amennyiben az eszköz elnöki eszközként van konfigurálva, nyomva tartható az elsőbbségi
gomb (1), s ezzel minden résztvevői mikrofon felülbírálható. Ezzel egy időben egy
figyelmeztető hangjelzés is hallható (amennyiben a böngészőfelületen be lett állítva, lásd:
Böngészőfelület, Oldal 41). A mikrofon szükség szerinti aktiválásához/deaktiválásához az elnöki
mikrofongombot (2) kell használni.

A fejhallgató hangerejének szabályozása
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Ábra 8.4: Elnöki gombbal felszerelt eszköz

 
A fejhallgatók hangerejének beállításához – amennyiben csatlakoztatva vannak – használja az
eszköz oldalán lévő forgatógombot (3).

8.3

8.4

Digitális hozzászólói rendszer Működés | hu 63

Bosch Security Systems B.V. Üzemeltetési kézikönyv 2016.05 | V2.0 |



Hibaelhárítás
A CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer hibáinak elhárításához használja az alábbi
hibakereső táblázatot.

Hibakereső táblázat

Probléma Lehetséges ok Lehetséges megoldás

Egyik hozzászólói eszköz
hangszórójából sem hallható
hang.

Túl alacsony a hangszóró
hangereje.

A vezérlőegység hangerő-
szabályozó gombja vagy a
böngészőfelület segítségével
növelje meg központilag az
összes hozzászólói eszköz
hangerejét.

Valamelyik hozzászólói eszköz
hangszórójából nem hallható
hang.

Fejhallgató van csatlakoztatva
a hozzászólói eszközhöz.

Húzza ki a fejhallgatót.

Halk vagy torzított hang jön a
hozzászólói eszköz
hangszórójából.

Egy vagy több trönkvonal túl
van terhelve.

Csökkentse a trönkvonalak
terhelését:
– Csökkentse a hozzászólói

eszközök számát, vagy
– Csökkentse a

hosszabbítókábel(ek)
hosszát.

Értekezlet/megbeszélés alatt
rövid időre megszakad a
hang.

– Az értekezlet/
megbeszélés alatt
változtattak a felvevő
beállításain.

– Az értekezlet/
megbeszélés alatt egyes
mikrofon-kimeneteket
megváltoztattak.

Ne módosítsa a beállításokat
értekezlet/megbeszélés alatt.

A mikrofon nem válaszol. Egy vagy több trönkvonal túl
van terhelve.

Csökkentse a trönkvonalak
terhelését:
– Csökkentse a hozzászólói

eszközök számát, vagy
– Csökkentse a

hosszabbítókábel(ek)
hosszát.

9
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Probléma Lehetséges ok Lehetséges megoldás

Akusztikus visszacsatolás
érkezik a hozzászólói
eszközöktől.

A hangszóró és a mikrofon
között akusztikus átviteli út
van.

– A vezérlőegység hangerő-
szabályozó gombja
segítségével csökkentse
központilag az összes
hozzászólói eszköz
hangerejét.

– Csökkentse a
vezérlőegység
hangszóróinak
hangerejét.

– Növelje meg a
hozzászólói eszközök és/
vagy a vezérlőegység
közötti távolságot.

– Növelje meg a
hozzászólói eszközök
mikrofonja és a
fejhallgató közötti
távolságot. Ha nem
használja a fejhallgatót,
húzza ki.

– Győződjön meg róla,
hogy a Hangbeállítások
oldalon a következő két
jelölőnégyzet be van
jelölve: „Digitális
akusztikus
gerjedésgátló”
(Természetes vagy
Maximális) és
„Fejhallgató halkítása
felszólalás esetén”. „A
hangszóró aktív, ha a
mikrofon be van
kapcsolva” jelölőnégyzet
ne legyen bejelölve.

– Beszéd közben ne
kerüljön túl közel a
mikrofon burkolatához.

– Ne tartsa, illetve ne
takarja le kezével a
mikrofon burkolatát.

A mikrofongomb feletti LED-
es jelzőfény hibásan jelez.

Nem a megfelelő
mikrofonüzemmód van
kiválasztva.

Ellenőrizze a
mikrofonüzemmódot, és
szükség esetén változtassa
meg.
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Probléma Lehetséges ok Lehetséges megoldás

A hozzászólói eszköz alján
található konfigurálási
csúszókapcsoló beállítása
nem megfelelő.

Állítsa a konfigurálási
csúszókapcsolót „résztvevői
eszköz”, illetve „elnöki
eszköz” állásba. Lásd:
Hozzászólói eszközök, Oldal 39.
A konfigurációs módot a
böngészőfelület Ülőhelyek
oldalán állíthatja be.

Nem hallható hang a
CCSD‑CURD hangszórójából.

Túl alacsony a hangszóró
hangereje.

A vezérlőegység hangerő-
szabályozó gombja vagy a
böngészőfelület segítségével
növelje meg a hangszóró
hangerejét.

Fejhallgató van csatlakoztatva
a vezérlőegységhez.

Húzza ki a fejhallgatót.

Nem rögzíthető felvétel a
belső memóriában.

A belső memória megtelt,
vagy USB-adathordozó van
csatlakoztatva.

– Ellenőrizze, hogy mit
jelez a belső felvételt
jelző LED-es jelzőfény: A
villogó piros/zöld fény
azt jelzi, hogy megtelt a
belső memória.

– Szükség esetén
csatlakoztasson egy USB-
kábelt a vezérlőpanel
hátulján lévő micro USB
csatlakozóhoz, és
másolja át a fájlokat
számítógépre.

– Töröljön néhány felvételt.

Nem rögzíthető felvétel az
USB-adathordozóra.

Nincs rendesen behelyezve az
USB-adathordozó a
vezérlőegységbe.

– Gondoskodjon arról,
hogy az USB-
adathordozó rendesen
be legyen helyezve.

– Ellenőrizze, hogy az USB-
adathordozóra történő
rögzítést jelző LED-es
jelzőfény zölden világít-e:
Ez azt jelzi, hogy az USB-
adathordozó ki van
választva, és a
vezérlőegység készen áll
a felvétel rögzítésére.
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Probléma Lehetséges ok Lehetséges megoldás

Az USB-adathordozó típusa
nem megfelelő, vagy nincs
megfelelően megformázva.

Gondoskodjon arról, hogy az
USB-adathordozó típusa
megfelelő legyen, és
megfelelően legyen
megformázva.
Az USB-adathordozóval
kapcsolatos tudnivalókat lásd
itt: További komponensek,
Oldal 14.

Túl nagy az USB-adathordozó. Ne használjon 128 GB-os
USB-adathordozónál
nagyobbat.

Az USB-adathordozó megtelt. – Ellenőrizze, hogy mit
jelez a belső felvételt
jelző LED-es jelzőfény: A
villogó piros/zöld fény
azt jelzi, hogy megtelt a
belső memória.

– Szükség esetén
csatlakoztassa az USB-
adathordozót egy
számítógéphez, és
másolja át a fájlokat a
merevlemezre.

Az USB-adathordozó
megsérült.

– Ellenőrizze, hogy írható/
olvasható-e az USB-
adathordozó.

– Megjegyzés: Ha a
vezérlőegység nem
érzékeli az USB-
adathordozót,
automatikusan a belső
memóriába rögzíti a
fájlokat helyette.

– Használjon másik USB-
adathordozót.
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Probléma Lehetséges ok Lehetséges megoldás

A böngészőfelület működése
lassú.

Egyszerre több felhasználó
van belépve ugyanazon a
webböngészőn keresztül.

Gondoskodjon arról, hogy egy
webböngészőn keresztül csak
egy felhasználó legyen
belépve. Ha egyszerre több
felhasználónak kell belépnie,
tegye a következőket:
– minden felhasználó

használjon másik
webböngészőt, vagy

– használjon másik eszközt
(táblagépet, laptopot
vagy PC-t) a belépéshez.

A táblagép, laptop vagy PC
elveszíti a kapcsolatot a
vezérlőegységgel.

– Aktiválta/deaktiválta a fix
IP-címet a
böngészőfelületen.

– Módosította a
kiszolgálónevet.

Zárja be, majd nyissa meg
újra a böngészőfelületet.

A rendszer valamelyik része
nem megfelelően működik.

Valahol szakadás van a
rendszerkábelekben.

– Ellenőrizze a hozzászólói
eszközök és a
vezérlőegység között lévő
összes trönkkapcsolatot.

– Ellenőrizze a kiegészítő
berendezés
csatlakoztatásait.

A külső videojel-átkapcsoló
nem kapcsol át a bemenetek
között.

Az átkapcsoló beállításai nem
megfelelőek.

Állítsa vissza az átkapcsoló
beállításait a gyári
alapértelmezett értékekre.
Majd adja meg a TCP-
csatlakozási port számát.
– A Kramer MV‑6

átkapcsoló esetében a
TCP-csatlakozási port
számát állítsa 5000-re.

– A tvOne CORIOmatrix
átkapcsoló esetében a
TCP-csatlakozási port
számát állítsa 10001-re.
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Karbantartás
A CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer minimális karbantartást igényel. A
problémamentes működés érdekében rendszeresen tisztítsa és vizsgálja meg a rendszer
összetevőit:

Tisztítás

!

Vigyázat!

Ne használjon alkoholt, ammóniát, petróleumot tartalmazó tisztítószereket, illetve súrolószert

a rendszerösszetevők tisztításához.

1. Válassza le a hozzászólói eszközöket a rendszerkábelekről.
2. Tisztítsa meg a hozzászólói eszközöket szappanos vízzel enyhén megnedvesített puha

kendővel.
3. A rendszerkábelekhez való csatlakoztatás előtt várja meg, hogy a hozzászólói eszközök

teljesen megszáradjanak.
4. Szükség esetén tisztítsa meg a vezérlőegységet és az opcionális bővítőegységet száraz,

puha kendővel.

Részegységek ellenőrzése
1. Ellenőrizze a CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer összes összetevőjét kopás

szempontjából. 
Szükség esetén a Bosch képviselőjétől rendelhet csereterméket.

2. Ellenőrizze az összes csatlakozót és rendszerkábelt, hogy nem sérültek-e.
3. Ellenőrizze a hozzászólói eszközök mikrofongombjának megfelelő működését. A gombok

nem lehetnek lazák és nem ragadhatnak be működés közben.

Tárolás
Ha egy ideig nem kívánja használni a CCS 1000 D Digitális konferenciarendszert, tegye a
következőket:
1. Válassza le a 24 V-os egyenáramú tápcsatlakozót a hálózati tápforrásról és a vezérlőegység

hátuljáról.
2. Válassza le a hozzászólói eszközöket a rendszerkábelekről.
3. Tárolja a rendszerösszetevőket és -kábeleket tiszta, száraz, megfelelően szellőztetett

helyen.
A maximális és a minimális tárolási hőmérsékletet lásd itt: Műszaki adatok, Oldal 70.

10
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Műszaki adatok
Ez a szakasz a CCS 1000 D Digitális konferenciarendszer műszaki jellemzőit tartalmazza.
 

Vezérlőegység
Elektromos jellemzők

Adapter tápfeszültsége 100–240 V AC, (50–60 Hz)

Adapter áramfelvételi feszültsége 1,9 A (100 V AC) – 1 A 240 (V AC)

Vezérlőegység egyenfeszültsége 24 V, 6,0 A

Vezérlőegységhez csatlakoztatott hozzászólói
eszközök maximális száma (bővítőegység
nélkül)

40 hozzászólói eszköz trönkönként
összesen 80 hozzászólói eszköz
24 V, max. 5,2 A (rövidzár ellen védett)

Hozzászólói eszközök hangszórójának
hangerőszabályzása

15 lépésben, 1,5 dB-enként (-10,5 dB-ről
indulva)

Korlátozó küszöbszint az egységhez 12 dB a névleges szint felett

Erősítéscsökkenés a nyitott mikrofonok
száma miatt (NOM)

1/SQRT (NOM)

Mintavételi frekvencia 44,1 kHz

Frekvenciaátvitel 30 Hz–20 kHz

Ethernet-sebesség 1 Gb/s

 

Teljes harmonikus torzítás (THD)

Névleges bemenet (85 dB SPL) < 0,5%

Max. bemenet (110 dB SPL) < 0,5%

 

Hangbemenetek

XLR névleges mikrofonbemenet -56 dBV

XLR maximális mikrofonbemenet -26 dBV

RCA névleges bemeneti szint -24 dBV (+/- 6 dB)

RCA maximális bemeneti szint +6 dBV

Jel-zaj arány > 93 dBA

Frekvenciaátvitel 30 Hz–20 kHz

THD < 0,1%

 

Hangkimenetek

RCA névleges kimeneti szint -24 dBV (+6/- 24 dB)

RCA maximális kimeneti szint +6 dBV

11
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Jel-zaj arány > 93 dBA

Frekvenciaátvitel 30 Hz–20 kHz

THD < 0,1%

 

Felvevő (CCSD‑CURD)

Rögzítés/lejátszás (bitráta) 64, 96, 128, 256 kbit/s

Rögzítés/lejátszás (mintavételi frekvencia) 44,1 kHz

 

Felügyelő hangszóró (CCSD‑CURD)

Névleges kimenet 72 dB SPL

Frekvenciaátvitel 200 Hz–16 kHz (akusztikai)

Erősítési tartomány némítás -10,5 és +12 dB között

 

USB-adathordozó-kompatibilitás (CCSD‑CURD)

SanDisk USB-adathordozó FAT32 fájlrendszerrel formázva.
Maximális méret: 128 GB.

 

Rögzítési kapacitás órában (CCSD‑CURD)

Bitsebesség Belső memória
mérete (órában)

USB-adathordozó mérete (órában)

225 MB 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB

64 8 óra 500 óra 1000 óra 2000 óra 4000 óra

96 5 óra 350 óra 700 óra 1400 óra 2800 óra

128 4 óra 250 óra 500 óra 1000 óra 2000 óra

256 * 2 óra 125 óra 250 óra 500 óra 1000 óra

* Csak teremhang rögzítése esetén támogatott.
Megjegyzés: A teremhang opció és az x. kimenet kiválasztása esetén a fenti táblázatban
megadott időértékek nagysága 50%-kal csökken.
 

Mechanikai jellemzők

Méretek, lábbal (ma x szé x mé) 45 x 440 x 200 mm
19" széles, 1 rack egység magas

Lábak magassága 5,5 mm

Felszerelés Asztalra vagy 19"-os rackszekrénybe

Tömeg (CCSD‑CU) Kb. 3,2 kg

Tömeg (CCSD‑CURD) Kb. 3,4 kg

Anyag (felső rész és alsó rész) Festett fém
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Szín (felső rész és alsó rész) Közlekedési fekete (RAL 9017), matt

Elülső panel kerete Világos gyöngyszürke (RAL 9022), matt

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -5 ºC és +45 ºC között

Tárolási és szállítási hőmérséklet -40 ºC és +70 ºC között

Relatív páratartalom 5–98%, nem kicsapódó

 

Hozzászólói eszközök
Elektromos jellemzők

Teljesítményfelvétel 1,3 watt

Frekvenciaátvitel 30 Hz–20 kHz (elektronikus rendszer)

THD < 0,5%

Jel-zaj arány > 93 dBA

Mintavételi sebesség 44,1 kHz

Fejhallgató-impedancia > 32 ohm < 1 kohm

Hangszóró kimenő teljesítményének
maximális csúcsa

4 W

 

Akusztikus jellemzők

Hangszóró névleges kimenete 72 dB SPL

Résztvevők hangszórójának frekvencia-átvitele 200 Hz–16 kHz (akusztikai)

Mikrofon jelleggörbéje Kardioid

Résztvevők mikrofonjának frekvencia-átvitele 125 Hz–15 kHz

Névleges mikrofonbemenet 85 dB SPL

 

Mechanikai jellemzők

A készülék méretei mikrofon nélkül
(ma x szé x mé)

64 x 203 x 146 mm

Magasság, vízszintes mikrofonnal 130 mm

Mikrofon hossza a szerelőfelülettől CCSD‑DS: 310 mm
CCSD‑DL: 480 mm

Tömeg Kb. 1 kg

Szerelés Asztali (mobil vagy rögzített)

anyaga (felső rész) Műanyag, ABS+PC

anyag (alap) Fém, ZnAl4

11.2
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Felső rész színe Fekete (traffic black) (RAL 9017), matt

Talapzat színe Világos gyöngyfehér (RAL 9022), matt

 

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet 0 ºC és +35 ºC 
(+32 ºF és +95 ºF) között

Tárolási és szállítási hőmérséklet -40 ºC és +70 ºC
(-40 ºF és +158 ºF) között

Relatív páratartalom 5–98%, nem kicsapódó

Légnyomás 600–1100 hPa
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Bővítőegység
Elektromos jellemzők

Adapter tápfeszültsége 100–240 V AC, (50–60 Hz)

Adapter áramfelvételi feszültsége 1,9 A (100 V AC) – 1 A 240 (V AC)

Vezérlőegység egyenfeszültsége 24 V, 6,0 A

Hozzászólói eszközök maximális száma
bővítőegységenként

40 hozzászólói eszköz trönkönként/
kivezetésenként
összesen 85 hozzászólói eszköz
24 V, max. 5,2 A (rövidzár ellen védett)

 

Mechanikai jellemzők

Méretek, lábbal
(ma x szé x mé)

45 x 440 x 200 mm
19" széles, 1 rack egység magas

Lábak magassága 5,5 mm

Felszerelés Asztalra vagy 19"-os rackszekrénybe

Tömeg Kb. 4,12 kg

Anyag (felső rész és alsó rész) Festett fém

Szín (felső rész és alsó rész) Közlekedési fekete (RAL 9017), matt

Elülső panel kerete Világos gyöngyszürke (RAL 9022), matt

 

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet -5 ºC és +45 ºC között

Tárolási és szállítási hőmérséklet -40 ºC és +70 ºC között

Relatív páratartalom 5–98%, nem kicsapódó
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Biztonsági megfelelőség
Ez a szakasz az alábbi eszközök biztonsági előírásoknak való megfelelésével kapcsolatban
tartalmaz információkat:
– a CCSD‑CU Vezérlőegység
– a CCSD‑CURD Vezérlőegység
– a CCSD‑DS Hozzászólói eszköz
– a CCSD‑DL Hozzászólói eszköz
– a CCSD‑EXU Bővítőegység

Vezérlőegységek

EU 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 Kínai RoHS, CCC1

TW BSMI1

SA SASO

Megjegyzés: 1 Csak a tápadapterre vonatkozik.
 

Hozzászólói eszközök

EU CE, WEEE

US FCC

CA ICES-003

KR KCC

AU/NZ RCM

RU/KZ/BY EAC

CN Kínai RoHS

SA SASO

 

Bővítőegység

EU CE, WEEE1

US UL, FCC

CA CSA, ICES-003, EPS1

11.4

11.4.1

11.4.2

11.4.3
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KR KCC, KC1, K-MEPS1

AU/NZ RCM, MEPS1

RU/KZ/BY EAC

JP PSE1

CN Kínai RoHS, CCC1

TW BSMI1

SA SASO

Megjegyzés: 1 Csak a tápadapterre vonatkozik.
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