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1 Bezpečnost
Je nutné pravidelně kontrolovat zařízení, zda není opotřebené nebo poškozené. Zvláštní
pozornost věnujte následujícím částem:
– LCD obrazovka: Zkontrolujte, zda nevykazuje praskliny.
– Kabely: Při poškození vnější izolace je nutné kabel vyměnit.
– Konektory: Zkontrolujte, zda na nich nejsou patrné známky roztažení nebo poškození.
Pokud se domníváte, že je zařízení poškozeno nebo představuje potenciální nebezpečí, je
nutné označit toto zařízení štítkem a umístit je stranou, aby je nikdo jiný nemohl použít. Poté
se obraťte na místního technika s žádostí o další pokyny.
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2 Základní informace o tomto návodu
Účelem tohoto návodu je poskytnout informace nutné k používání konferenčních zařízení
DICENTIS.
Tento návod je k dispozici jako digitální dokument ve formátu Adobe PDF (Portable Document
Format).
Informace týkající se produktu naleznete na adrese: www.boschsecurity.com.

2.1 Pro koho je návod určen
Tento návod je určen pro uživatele konferenčních zařízení DICENTIS.

2.2 Autorská práva a zřeknutí se odpovědnosti
Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být bez předchozího
písemného souhlasu vydavatele nijak reprodukována ani předávána. Vyloučeny jsou všechny
elektronické, mechanické, fotokopírovací, nahrávací a další prostředky. Potřebujete-li
informace o získání svolení pro opětovný tisk nebo výňatky, obraťte se na Bosch Security
Systems B.V..
Obsah i obrázky mohou být pozměněny bez předchozího upozornění.

2.3 Historie dokumentu

Datum vydání Verze dokumentace Důvod

2016.09 Verze 1.0 1. vydání.
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3 Přehled
Konferenční systém DICENTIS využívá protokol IP a pracuje v rámci sítě Ethernet kompatibilní
s architekturou OMNEO. Používá se k distribuci a zpracování zvukových, obrazových
a datových signálů.

Konferenční zařízení DICENTIS umožňují účastníkům přispívat do diskuse na jednáních.
K dispozici jsou následující zařízení:
– DCNM-DE
– DCNM-D
– DCNM-DVT
– DCNM-DSL
Rozšířená verze konferenčního zařízení DICENTIS (DCNM-DE) je vybavena 4,3palcovou
kapacitní dotykovou obrazovkou, na níž uživatel najde více informací a ovládacích prvků.

Obrázek 3.1: DCNM-DE

Poslech

1 Reproduktor

2 Regulátor hlasitosti sluchátek

3 3,5mm zdířka pro připojení sluchátek

Hovor
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4 Tlačítko žádosti o slovo a bílá ikona povolení k hovoru

5 Kontrolka LED tlačítka žádosti o slovo

6 Tlačítko pro ztlumení mikrofonu, tlačítko priority nebo tlačítko žádosti o slovo a dvě bílé
ikony LED

7 Kontrolka LED tlačítka žádosti o slovo

8 Zdířka pro připojení mikrofonu

Dotyková obrazovka

9 4,3palcová kapacitní dotyková obrazovka (pouze DCNM-DE)

Identifikace

10 Oblast, kde se zjišťuje a načítá štítek Near Field Communication (NFC) (pouze
DCNM‑DSL, DCNM‑DVT a DCNM‑DE).

Připojení

11 Kabelové vývodky

7 6 4 5

1

Obrázek 3.2: DCNM-D
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7 6 4 5
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10 1

Obrázek 3.3: DCNM-DVT

Hlasování

12 Hlasovací tlačítka (pouze DCNM‑DVT)

7 6 4 5

13 14 110 1

Obrázek 3.4: DCNM-DSL

Jazyk

13 Tlačítka pro výběr jazyka (pouze DCNM‑DSL)

14 Zobrazení jazyka (pouze DCNM‑DSL)
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4 Používání konferenčních zařízení DICENTIS
Konferenční zařízení DISCENTIS lze použít ve třech různých režimech:
– Ovládání jedním uživatelem
– Ovládání předsedajícím
– Ovládání dvěma uživateli
Kontrolky LED na zařízeních se chovají podle zvoleného režimu.

4.1 Ovládání jedním uživatelem
Zapněte mikrofon:
Mikrofon zapnete stisknutím tlačítka žádosti o slovo.
– Pokud svítí bílá ikona na tlačítku žádosti o slovo, kontrolka LED nad tlačítkem žádosti

o slovo se okamžitě rozsvítí červeně a můžete hovořit.
– Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo svítí zeleně, vaše žádost o slovo byla

přijata. Mluvit můžete začít teprve tehdy, až se kontrolka LED nad tlačítkem žádosti
o slovo rozsvítí červeně.

– Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo bliká zeleně, jste první na seznamu
čekajících. Mikrofon se brzy zapne.

Zrušení žádosti o slovo:
Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo svítí nebo bliká zeleně, můžete stisknutím
tohoto tlačítka žádost o slovo zrušit. Volitelně: deaktivovat možnost zrušit žádost o slovo může
případně úředník nebo operátor.

Vypněte mikrofon:
Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo svítí červeně, můžete jejím stisknutím
mikrofon vypnout. Červená kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo zhasne. Volitelně:
zrušit možnost deaktivace mikrofonu může případně úředník nebo operátor.

Ztlumení mikrofonu:
Mikrofon je ztlumen po celou dobu, co držíte stisknuté tlačítko ztlumení mikrofonu (tlačítko
žádosti o slovo po levé ruce).

Režim „stiskni a mluv“ (PTT):
Pokud je zařízení nastaveno do režimu „stiskni a mluv“ (PTT) a tisknete tlačítko žádosti
o slovo, je mikrofon zapnutý.

Hlasový režim:
Pokud je konferenční zařízení DICENTIS v hlasovém režimu, mikrofon je vždy zapnutý. Chcete-li
mikrofon dočasně ztlumit, stiskněte a podržte tlačítko žádosti o slovo nebo tlačítko pro
ztlumení.
V hlasovém režimu nelze žádat o slovo.
Poznámka: Pokud je konferenční zařízení DICENTIS nastaveno v režimu předsedajícího,
tlačítko pro ztlumení není k dispozici, protože levé tlačítko slouží jako tlačítko priority.

Nalezení sedadla:
Dotyková obrazovka konferenčního zařízení DICENTIS s dotykovou obrazovkou zobrazuje ve
spodní bublině vaše jméno.
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Identifikace vaší osoby (DCNM-DSL, DCNM-DVT, DCNM-DE):
– Dotyková obrazovka zařízení DICENTIS s dotykovou obrazovkou zobrazí pokyny k vaší

identifikaci. Konferenční zařízení DICENTIS s voličem jazyků a konferenční zařízení
DICENTIS s hlasovací funkcí vám dají pokyn k identifikaci blikající kontrolkou LED.

– Podržte štítek NFC v blízkosti levé strany zařízení DCNM-DVT nebo DCNM-DE, jak je
znázorněno na dotykové obrazovce.

Hlasování (DCNM-DVT, DCNM-DE):
– Hlasování zahajuje úředník nebo operátor. Po zahájení hlasování se zobrazí vaše hlasovací

tlačítka.
– Hlasujte. Hlas můžete měnit, dokud úředník nebo operátor hlasování neuzavře.
Úředník nebo operátor může hlasování dočasně pozastavit. Pokud je hlasování pozastaveno,
nelze hlasovat ani měnit hlasy.
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4.2 Indikace pro jednoho uživatele
Svítí bílá ikona povolení k hovoru:
– Po stisknutí tlačítka žádosti o slovo můžete rovnou začít hovořit.

Kontrolky LED a indikátor LED mikrofonu svítí nebo blikají zeleně:
– Je třeba počkat, než se dostanete ke slovu.
– Pokud kontrolka LED tlačítka žádosti o slovo bliká zeleně, jste první na seznamu

čekajících.
– Žádost o slovo můžete zrušit stisknutím tlačítka žádosti o slovo.

Kontrolky LED a indikátor LED mikrofonu svítí červeně:
– Mikrofon je aktivní a můžete hovořit.
– Stisknutím tlačítka žádosti o slovo nalevo můžete mikrofon dočasně ztlumit.
– Mikrofon vypnete stisknutím tlačítka žádosti o slovo napravo.
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4.3 Ovládání předsedajícím
Zapněte svůj mikrofon:
Je-li rozsvícena bílá ikona na tlačítku mikrofonu, stisknutím tohoto tlačítka můžete svůj
mikrofon zapnout.
– Jakmile se nad tlačítkem mikrofonu rozsvítí červený indikátor, můžete hovořit.

Vypněte svůj mikrofon:
Pokud kontrolka LED nad tlačítkem mikrofonu svítí červeně, dojde při stisknutí tlačítka
mikrofonu k vypnutí mikrofonu. Červená kontrolka LED nad mikrofonem zhasne.

Funkce priority:
Pomocí tlačítka priority můžete dočasně vypnout mikrofony všech účastníků. Zároveň tlačítko
priority zapne váš vlastní mikrofon. Systém umožňuje:
– přehrát zvukový signál při stisknutí tlačítka priority,
– vymazat seznam čekajících a řečníků při stisknutí tlačítka priority.
Pokud tlačítko priority uvolníte, systém váš mikrofon vypne.
Pokud se seznam řečníků nevymaže, systém znovu zapne mikrofony řečníků.

Hlasový režim:
Pokud je konferenční zařízení DICENTIS v hlasovém režimu, mikrofon je vždy zapnutý. Chcete-li
mikrofon dočasně ztlumit, stiskněte a podržte tlačítko žádosti o slovo.

Nalezení sedadla:
Dotyková obrazovka konferenčního zařízení DICENTIS s dotykovou obrazovkou zobrazuje ve
spodní bublině vaše jméno.

Identifikace vaší osoby (DCNM-DSL, DCNM-DVT, DCNM-DE):
– Dotyková obrazovka konferenčního zařízení DICENTIS s dotykovou obrazovkou zobrazí

pokyny k vaší identifikaci. Konferenční zařízení DICENTIS s voličem jazyků a konferenční
zařízení s hlasovací funkcí vám dají pokyn k identifikaci blikající kontrolkou LED.

– Podržte štítek NFC v blízkosti levé strany zařízení DCNM-DVT nebo DCNM-DE, jak je
znázorněno na dotykové obrazovce.

Hlasování (DCNM-DVT, DCNM-DE):
– Hlasování zahajuje úředník nebo operátor. Po zahájení hlasování se zobrazí vaše hlasovací

tlačítka.
– Hlasujte. Hlas můžete měnit, dokud úředník nebo operátor hlasování neuzavře.
Úředník nebo operátor může hlasování dočasně pozastavit. Pokud je hlasování pozastaveno,
nelze hlasovat ani měnit hlasy.
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4.4 Indikace pro předsedajícího
Svítí bílá ikona priority a ikona povolení k hovoru:
– Po stisknutí tlačítka žádosti o slovo můžete rovnou začít hovořit.
– Po stisknutí tlačítka priority můžete hovořit a dočasně vypnout mikrofony všech účastníků.

Svítí ikona priority. Pravá kontrolka LED a indikátor LED mikrofonu svítí červeně:
– Mikrofon je aktivní a můžete hovořit.
– Po stisknutí a podržení tlačítka priority můžete pokračovat v hovoru a dočasně vypnout

mikrofony všech účastníků.
– Mikrofon vypnete stisknutím tlačítka žádosti o slovo.

Svítí ikona priority. Kontrolky LED a indikátor LED mikrofonu svítí červeně:
– Mikrofon je aktivní a můžete hovořit.
– Mikrofony všech účastníků zůstanou dočasně vypnuté, dokud tlačítko priority neuvolníte.
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4.5 Ovládání dvěma uživateli
Zapněte mikrofon (DCNM‑D, DCNM‑DSL, DCNM‑DE):
Mikrofon zapnete stisknutím tlačítka žádosti o slovo.
– Pokud svítí bílá ikona na tlačítku žádosti o slovo, kontrolka LED nad tlačítkem žádosti

o slovo se okamžitě rozsvítí červeně a můžete hovořit.
– Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo svítí zeleně, vaše žádost o slovo byla

přijata. Mluvit můžete začít teprve tehdy, až se kontrolka LED nad tlačítkem žádosti
o slovo rozsvítí červeně.

– Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo bliká zeleně, jste první na seznamu
čekajících. Mikrofon se brzy zapne.

Zrušení žádosti o slovo:
Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo svítí nebo bliká zeleně, můžete stisknutím
tohoto tlačítka žádost o slovo zrušit. Volitelně: deaktivovat možnost zrušit žádost o slovo může
případně úředník nebo operátor.

Vypněte mikrofon:
Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo svítí červeně, můžete jejím stisknutím
mikrofon vypnout. Červená kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo zhasne. Volitelně:
zrušit možnost deaktivace mikrofonu může případně úředník nebo operátor.

Režim „stiskni a mluv“ (PTT):
Pokud je zařízení nastaveno do režimu „stiskni a mluv“ (PTT) a tisknete tlačítko žádosti
o slovo, je mikrofon zapnutý.

Hlasový režim:
Pokud je konferenční zařízení DICENTIS v hlasovém režimu, mikrofon je vždy zapnutý. Chcete-li
mikrofon dočasně ztlumit, stiskněte a podržte tlačítko žádosti o slovo.
V hlasovém režimu nelze žádat o slovo.

Nalezení sedadla:
Dotyková obrazovka konferenčního zařízení DICENTIS s dotykovou obrazovkou zobrazuje ve
spodní bublině vaše jméno.

Identifikace vaší osoby (DCNM-DSL, DCNM-DVT, DCNM-DE):
– Dotyková obrazovka konferenčního zařízení DICENTIS s dotykovou obrazovkou zobrazí

pokyny k vaší identifikaci. Konferenční zařízení DICENTIS s voličem jazyků a konferenční
zařízení DICENTIS s hlasovací funkcí vám dají pokyn k identifikaci blikající kontrolkou LED.

– Podržte štítek NFC v blízkosti levé strany zařízení DCNM-DVT nebo DCNM-DE, jak je
znázorněno na dotykové obrazovce.

– Vyberte, po které straně konferenčního zařízení DICENTIS chcete být usazeni.

Hlasování (DCNM-DVT, DCNM-DE):
– Hlasování zahajuje úředník nebo operátor. Po zahájení hlasování se zobrazí vaše hlasovací

tlačítka.
– Hlasujte. Hlas můžete měnit, dokud úředník nebo operátor hlasování neuzavře.
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Úředník nebo operátor může hlasování dočasně pozastavit. Pokud je hlasování pozastaveno,
nelze hlasovat ani měnit hlasy.



16 cs | Používání konferenčních zařízení DICENTIS DICENTIS

2016.09 | V1.0 | Uživatelská příručka Bosch Security Systems B.V.

4.6 Indikace pro dva uživatele
Svítí obě ikony povolení k hovoru:
– Každý účastník může po stisknutí tlačítka žádosti o slovo ihned hovořit.

Svítí levá ikona povolení k hovoru. Pravá kontrolka LED a indikátor LED mikrofonu svítí
nebo blikají zeleně:
– Účastník nalevo může začít rovnou hovořit stisknutím tlačítka žádosti o slovo.
– Účastník napravo je na seznamu čekajících a musí počkat, než se dostane ke slovu.
– Účastník na pravé straně může zrušit žádost o slovo stisknutím tlačítka žádosti o slovo.

Svítí levá ikona povolení k hovoru. Pravá kontrolka LED a indikátor LED mikrofonu svítí
červeně:
– Účastník nalevo může začít rovnou hovořit stisknutím tlačítka žádosti o slovo.
– Účastník napravo může hovořit.
– Účastník napravo může vypnout mikrofon stisknutím pravého tlačítka žádosti o slovo.



DICENTIS Odstraňování problémů  | cs 17

Bosch Security Systems B.V. Uživatelská příručka 2016.09 | V1.0 |

5 Odstraňování problémů
Poznámka!
Při odstraňování všeobecných problémů se obraťte na místního systémového technika.
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