
www.2n.czVerze

2N  ® NetMic
IP Audio Systém

Start manuál

1.5

http://www.2n.cz


22N  TELEKOMUNIKACE a.s., www.2n.cz®

Start manuál 2N® NetMic

Vysvětlivky:

  ...   ... tlačítko pro hlášeníA

 ...   ... v této verzi nepodporované tlačítkoB

 ...  C  ...  funkční  tlačítko  1  až  12  sloužící  přehrávání 

nebo  hlášení  do Zóny/NetSpeakeru

Co je dobré vědět

2N® NetMic umožňuje hlášení do Relace pomocí tlačítka A, je nutné však
 přidat jako   v dané  .2N® NetMic Zvukový zdroj Relaci

2N® NetMic při akci na  tlačítko  (při přehrávání playlistu do zóny nebo
při hlášení do zóny) vysílá  s nejvyšší prioritou. 2N® NetMic

Akce živé hlášení do zóny se vyvolá stisknutím nastaveného tlačítka na 
 a tlačítka A.2N® NetMicu

Tlačítko B není zatím ve verzi 1.5 podporováno.
Pro  správnou  funkčnost  produktu   doporučujeme  používat 2N® NetMic
napájecí  zdroj  dodávaný  jako  příslušenství  společností
2N TELEKOMUNIKACE a.s.
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Start manuál 2N®  NetMic

2N® NetMic  je  hardwarová  konzole  s  mikrofonem,  která  umožňuje  živá  hlášení
či  vysílání  předem  připravených  playlistů  do  různých  zón.  Jedná  se  o  hardwarovou
alternativu k softwarové aplikaci  , která je určená zejména2N® NetSpeaker Console
pro veřejný sektor jako jsou např. školy, soudy, nádraží, letiště, zdravotnická zařízení,
zábavní  parky,  bazény,  koupaliště  či  sportovní  areály.  Tento  start  manuál  popisuje
kroky  k  rychlému  nastavení  jednoduchého  přehrávání  audio  streamu  z  konzole 

  do  .  Následující  body  Vás  provedou  potřebným2N® NetMic 2N® NetSpeaker
nastavením.

Obsah balení

V krabici nalezneme dodávaný mikrofon, dva štítky se sériovým číslem pro označení,
samotný   a Start manuál.2N® NetMic

Příprava instalace

K  instalaci  budeme potřebovat  ,  napájecí  zdroj  (12V/2A DC)  nebo  PoE2N® NetMic
switch (switch s podporou napájení po ethernetovém kabelu), ethernetový kabel a PC
s instalací  .   zapojíme do sítě LAN s využitím2N® NetSpeaker Serveru 2N® NetMic
PoE nebo napájecího adaptéru (12V/2A DC).

Nastavení 2N® NetMic

Konfigurace   pomocí aplikace  :2N® NetMic 2N® NetSpeaker Control Panel

Spustíme instalátor 2N® NetSpeaker Control Panel.
Spustíme  aplikaci    Pro  přístup  k  nastavení 2N® NetSpeaker Control Panel.

  klikneme na záložku  , kde se nám2N® NetMicu Zvukové zdroje -> NetMic
zobrazí pohled pro nastavení  .2N® NetMicu

Obrázek: Úvodní pohled na 2N® NetMic pomocí aplikace
2N® NetSpeaker Control Panel
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V  tomto  zobrazení  můžeme  nastavit  akce  hlášení  a  přehrávání  na  tlačítka 
  do  .  Po  kliknutí  na  příslušné  číslo  si  můžeme2N® NetMicu 2N® NetSpeakerů

nastavit funkční tlačítko.

Obrázek: Nastavení funkce tlačítka na 2N® NetMic.

Výběrem přehrávaného playlistu a přetažením zóny do pole Vybrané zóny nastavíme
tlačítku  2N® NetMic  přehrávání  playlistu  do  zóny.  Při  nastavování  živého  hlášení
do zóny změníme položku Funkce tlačítka na "Výběr zóny pro živá hlášení" a stejně
přetáhneme  vybranou  zónu.  Stačí  kliknout  na  Uložit  a  můžeme  začít  používat
přednastavená tlačítka 2N® NetMic.

Tyto kroky by měly být dostatečné pro základní nastavení zařízení 2N® NetMic ve vaší
síti.  V  případě  potíží  nebo  potřeby  využít  pokročilé  funkce  systému,  doporučujeme

prostudovat Manuál k programu Control Panel systému 2N® NetSpeaker nebo také 
více na wiki.2n.cz, kde také naleznete nejnovější verze k aplikacím     
2N TELEKOMUNIKACE a.s.

2N®  TELEKOMUNIKACE a.s.  tímto prohlašuje, že zařízení 2N® NetMic  je
ve  shodě  se  základními  požadavky  a  dalšími  příslušnými  ustanoveními
směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě naleznete na www.2n.cz.

V případe zájmu o prodlouženou záruku kontaktujte Vašeho distributora.
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