
Neat Bar & Neat Pad
دلیل المستخدم



Neat Bar
نظام التعاون

نظام Neat Bar عبارة عن جھاز اجتماعات 
د بإمكانات عالیة. صغیر الحجم ومزوِّ

یتضمن Neat Bar كامیرا ومكبرات صوت 
ومیكروفونات ومستشعرات بیئیة، جمیعھا 

في تصمیم واحد صغیر الحجم.

یوفر الجھاز حالً مثالًیا یضیف إمكانات الصوت 
والفیدیو فائقة الجودة إلى أماكن اجتماعاتك 

الشخصیة والجماعیة.

 "Neat Pad" وبرفقتھ وحدة تحكم Neat Bar یأتي
 Scheduling" وشاشة عرض جداول المواعید

."Display



إعداد 
یسیر

تحتوي العبوة على كل ما تحتاجھ، بما 
في ذلك ُكتیفات تثبیت وكبالت وتعلیمات 

استخدام واضحة؛ حتى یتمكن أي 
شخص من التركیب واإلعداد بسھولة 
أعلى أو أسفل شاشة واحدة أو اثنتین.

ُكتیفة التثبیت على الحائط

ُكتیفة تثبیت الشاشة

حامل الطاولة



Neat Bar
یأتي Neat Bar وبرفقتھ كل شيء 
تحتاج إلیھ لبدء العمل، بما في ذلك 
الكبالت وُكتیفة التثبیت على الحائط 

وُكتیفة تثبیت الشاشة وحامل الطاولة.

محتویات العبوة

مسامیر التثبیت على الحائط غیر مرفقة. یجب عدم إجراء التثبیت على الحائط إال بواسطة فني مؤھل بما یتوافق اللوائح المعمول بھا 
في المرفق أو البلد. یجب أن تتمتع قطع وأدوات التثبیت على الحائط بالقدرة الكافیة على تحمل ثقل المنتج بأمان.

Neat Barُكتیفة التثبیت على الحائطُكتیفة تثبیت الشاشةحامل الطاولةمھایئ التثبیت

أدخل ُكتیفة التثبیت المحددة في مھایئ التثبیت وأحكم تثبیتھا 
باستخدام المفتاح السداسي.

Neat Bar: جھاز الصوت والفیدیو المتكامل
كبل HDMI: ۲ متر (٦٫٥ أقدام)
كبل إیثرنت: ۳ أمتار (۹٫۸ أقدام)
سلك الطاقة: ۳ أمتار (۹٫۸ أقدام)

مھایئ التثبیت وُكتیفة التثبیت على الحائط وُكتیفة 
تثبیت الشاشة وحامل الطاولة

VESA (۲٤ مم / ۰٫۹٤ بوصة) لُكتیفة التثبیت  M6  عدد ٤ مسامیر
VESA (۲٤ مم / ۰٫۹٤ بوصة) لُكتیفة التثبیت  M8  عدد ٤ مسامیر

عدد ۲ مباعدة إلحكام تثبیت ُكتیفة تثبیت شاشة التلفزیون
عدد ۱ مفتاح سداسي ٥ مم لُكتیفة تثبیت الشاشة

عدد ۱ مفتاح سداسي ۲ مم لمھایئ التثبیت"



ُكتیفة تثبیت جانبیةُكتیفة تثبیت على الحائط

اشبك مھایئ التثبیت في 
ُكتیفة التثبیت على الحائط 

وأحكم تثبیتھ باستخدام 
المفتاح السداسي.

مھایئ تثبیت Neat Pad

Neat Pad

مسامیر التثبیت على الحائط غیر مرفقة. یجب عدم إجراء التثبیت على الحائط إال بواسطة فني مؤھل بما یتوافق اللوائح المعمول بھا 
في المرفق أو البلد. یجب أن تتمتع قطع وأدوات التثبیت على الحائط بالقدرة الكافیة على تحمل ثقل المنتج بأمان.

 Neat كوحدة تحكم لشریط Neat Pad تعمل لوحة
Bar، ویمكن أیًضا تھیئتھا لتكون شاشة عرض جداول 

مواعید لغرفة االجتماع. فھي تأتي وبرفقتھا جمیع ما تحتاج 
إلیھ لبدء العمل، بما في ذلك الكبالت وخیارات التثبیت.

محتویات العبوة

Neat Pad: شاشة لمس ۸ بوصات
عدد ۲ كبل إیثرنت: ۳ أمتار (۹٫۸ أقدام) + مھایئ طاقة 

عبر اإلیثرنت "PoE"  ٥ أمتار (۱٦٫٤ قدًما)
مھایئ تثبیت وُكتیفة تثبیت جانبیة وُكتیفة تثبیت على الحائط

عدد ٤ مسامیر  M4  (۷٫٥ مم / ۰٫۳۰ بوصة) لُكتیفة التثبیت 
على الحائط

عدد ۳ مسامیر  M4  (٤٫۷ مم / ۰٫۱۹ بوصة) لُكتیفة التثبیت الجانبیة
عدد ۱ مفتاح سداسي ۲٫٥ مم لمھایئات التثبیت

عدد ۱ مفتاح سداسي ۲ مم إلحكام تثبیت Neat Pad في ُكتیفة 
التثبیت على الحائط



التثبیت والفك

التثبیت

أدخل Neat Bar في خیار 
التثبیت المحدد (۱). بعد إدخالھا 

بالكامل، أِمل Neat Bar للخلف 
أفقًیا وتحقق من إحكام تثبیتھا من 

خالل سحبھا ناحیتك.

الفك

لفك Neat Bar من خیار 
التثبیت المحدد، أِمل الوحدة 

إلى زاویة اإلمالة القصوى (۱) 
واسحب الوحدة بعنایة 

تجاھك (۲).

تحذیر: ال تترك Neat Bar في 
موضع زاویة إمالة قصوى بحیث 

یكون المؤشر األحمر مرئًیا؛ 
نة  إذ إن تلك الوضعیة غیر مؤمَّ

بنابض القفل.

۱

۱

۲



الحجم والوزن

٥٥٦ مم (۲۱٫۹ بوصة)

۷٦ مم 
(۳ بوصات)

۷٦ مم 
(۳ بوصات)

۱۹۸ مم (۷٫۸ بوصات)

۱۲۷ مم 
(٥ بوصات)

٤۲ مم 
(۱٫۷ بوصة)

Neat Bar

Neat Pad

العمق: ۷٦ مم (۳ بوصات)
الوزن: ۱٫۷ كجم (۳٫۷٥ أرطال)

العرض: ٥٥٦ مم (۲۱٫۹ بوصة)
االرتفاع: ۷٦ مم (۳ بوصات)

العمق: ۱۲۷ مم (٥ بوصات)
الوزن: ٥۲۰ كجم (۱٫۱٥ رطل)

العرض: ۱۹۸ مم (۷٫۸ بوصات)
االرتفاع: ٤۲ مم (۱٫۷ بوصة)



اإلعداد والتوصیل
اإلعداد

ل الكبالت وفًقا  استخدم الكبالت المرفقة إلعداد Neat Bar. وصِّ
للرسم التوضیحي.

الكبالت الممیزة بعالمة        مرفقة. الكبالت الممیزة بعالمة         
اختیاریة وغیر مطلوبة لالستخدام األساسي للنظام.

متطلبات اإلعداد الكامل

المتطلبات البیئیة

درجة حرارة التشغیل المحیطة: من ۰ إلى ۳٥ درجة مئویة 
(من ۳۲ إلى ۹٥ درجة فھرنھایت)

درجة حرارة التخزین: من -۲۰ إلى ٦۰ درجة مئویة ( -٤ إلى ۱٤۰ درجة فھرنھایت)
الرطوبة النسبیة: من ۱۰٪ إلى ٪۹۰

معلومات إضافیة 
حول المنتج

https://neat.no/bar

كبل طاقة تیار متردد 
۳ أمتار (۹٫۸ أقدام)

كبل منفذ إیثرنت 
۳ أمتار (۹٫۸ أقدام)

USB-C

زر إعادة التعیین إلى إعدادات المصنع

كبل منفذ خرج HDMI  ۲ متر 
(٦٫٥ أقدام) لتوصیل شاشة خارجیة

منفذ خرج HDMI لتوصیل شاشة خارجیة

( 1080p) لمشاركة شاشة HDMI منفذ دخل

كبل اإلیثرنت المتوفر بطول 
٥ أمتار (۱٦٫٤ قدًما) ال ُیستخدم 
للتركیب داخل الحائط. یجب عدم 

إجراء أعمال تسییر الكبالت داخل 
الحائط إال بواسطة فني مؤھل 

باستخدام األدوات المناسبة.

منفذ USB-C الكتشاف 
األخطاء وتصحیحھا

كبل منفذ إیثرنت 
٥ أمتار (۱٦٫٤ قدًما)

زر إعادة التعیین إلى إعدادات المصنع

(PoE) طاقة عبر اإلیثرنت

مھایئ طاقة تیار متردد

WiFi

فتحة قفل األمان

WiFi

شاشة عرض
اتصال باإلنترنت

خدمة فیدیو
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