
 Neat ووحدة Neat Bar Pro جھاز
دلیل المستخدم



Neat Bar Pro
جھاز عقد المؤتمرات عبر الفیدیو

یجمع Neat Bar Pro بین عدة تقنیات في جھاز 
نحیف، وبسیط، وأنیق.

أ لتشغیل ثالث شاشات كبیرة، ویحتوي  الجھاز ُمھیَّ
على كامیرتین عالیتي الدقة، ومجموعة میكروفونات 

متعددة وثالث سماعات ذات النطاق الكامل.

ُیعد Neat Bar Pro االختیار األمثل للحصول على 
صوت وفیدیو بجودة عالیة وإمكانات فریدة أخرى 

لغرف التشاور والتجمع واالجتماعات والمؤتمرات، 
ویأتي مزوًدا بوحدة تحكم Neat Pad مخصصة، 

باإلضافة إلى ُمستشعرات بیئیة متكاملة.



إعداد 
بسیط

كل ما تحتاجھ موجود في الُعلبة، بما في 
ذلك الحوامل والكابالت واإلرشادات 

الصریحة. من السھل على أي شخص 
تركیب الجھاز وإعداده، سواء أعلى أو 
أسفل شاشة واحدة أو شاشتین أو ثالث 

شاشات.

حامل حائط

حامل شاشة

حامل طاولة



Neat Bar Pro
ًدا بكل ما تحتاجھ للبدء، بما في  یأتي مزوَّ

ذلك الكابالت وحامل للحائط وللشاشة 
وللطاولة.

ُمحتویات الُعلبة

Neat Bar Pro: جھاز عقد المؤتمرات عبر 
الفیدیو

كابل HDMI:  ٦٫٥ قدم (۲ م)
كابل إیثرنت: ۹٫۸ قدم (۳ م)

سلك الطاقة ۹٫۸ قدم (۳ م)
مھایئ الحامل، وحامل للحائط وللشاشة وللطاولة

ال تحتوي العلبة على براغي للتثبیت على الحائط، نظًرا إلى أن التثبیت على الحائط ال یتم إال بواسطة أفراد مؤھلین، وبما یتماشى مع 
لوائح المنشأة والدولة المعمول بھا. یجب أن یتحمل الجدار ومعدات التثبیت حمولة الجھاز بأمان.

Neat Bar Proمھایئ الحامل
متوافق مع حامل 

ثالثي القوائم

حامل حائطحامل شاشةحامل طاولة

ر الركیزة المحددة داخل  مرِّ
مھایئ الحامل واحكم تثبیتھا 

باستخدام مفتاح الربط 
السداسي.

VESA (۰٫۹٤ بوصة\۲٤ مم) لحامل شاشة M8 ٤ براغي
VESA (۰٫۹٤ بوصة\۲٤ مم) لحامل شاشة M6 ٤ براغي

فاصالن (لتثبیت حامل التلفاز المتوازي)
مفتاح سداسي مقاس ٥ مم لتركیب حامل الشاشة
مفتاح سداسي مقاس ۲ مم لتركیب مھایئ الحامل

كیسان براغي إضافیان إلعداد الشاشات المزدوجة أو الثالثیة
VESA (۰٫۹٤ بوصة\۲٤ مم) لحامل شاشة M8 براغي   

٤ براغي M6 (۰٫۹٤ بوصة\۲٤ مم) لحامل شاشة  مجموعتان من 
VESA

٤ فواصل (لضمان محاذاة جمیع الشاشات)   



Neat Pad
تعمل Neat Pad باعتبارھا وحدة تحكم لجھاز 
Neat Bar ویمكن أیًضا تھیئتھا لتعمل بوصفھا 
شاشة عرض الجدول الزمني لغرفة االجتماعات. 
تأتي الوحدة ُمزّودة بكل ما تحتاجھ للبدء، بما في 

ذلك الكابالت وخیارات التثبیت.

ُمحتویات الُعلبة

علّق مھایئ الحامل 
على حامل الحائط 

وثبتھ باستخدام المفتاح 
السداسي.

حامل جانبيحامل حائط مھایئ الحامل Neat Pad

Neat Pad: شاشة تعمل باللمس مقاس ۸ بوصة
كابالن إیثرنت: ۹٫۸ قدم (۳ م) + ۱٦٫٤ قدم (٥ م)

مھایئ طاقة إیثرنت
مھایئ الحامل، وحامل جانبي، وحامل حائط

٤ براغي M4 (۰٫۳۰ بوصة\۷٫٥ مم) لحامل الحائط
۳ براغي M4 (۰٫۱۹ بوصة\٤٫۷ مم) للحامل الجانبي

مفتاح سداسي مقاس ۲٫٥ مم للمھایئات
مفتاح سداسي مقاس ۲ مم لتثبیت وحدة Neat Pad بحامل الحائط

ال تحتوي العلبة على براغي للتثبیت على الحائط، نظًرا إلى أن التثبیت على الحائط ال یتم إال بواسطة أفراد مؤھلین، وبما یتماشى مع 
لوائح المنشأة والدولة المعمول بھا. یجب أن یتحمل الجدار ومعدات التثبیت حمولة الجھاز بأمان.



التثبیت والفك

التثبیت

ر وحدة Neat Bar داخل  مرِّ
خیار التثبیت المحدد (۱) عند 

إدخال الوحدة بالكامل، قم بإمالتھا 
أفقًیا وتحقق مما إذا كانت مثبتة 

جیًدا أم ال من خالل سحبھا نحوك 
بعنایة.

الفك

 Neat Bar قم بإمالة وحدة
إلى األمام بالكامل (۱). اسحب 
الوحدة نحوك (۲) حتى تتوقف 

عن الحركة ویظھر ذراع التحریر 
األحمر (۳). ادفع ذراع التحریر 

 Neat Bar ألعلى واسحب وحدة
من مھایئ الحامل.



المقاس والوزن
Neat Bar Pro

Neat Pad

۳٥٫۰٤ بوصة (۸۹۰ مم)

۳٫۱٥ بوصة
(۸۰ مم)

۳٫۱٥ بوصة
(۸۰ مم)

۷٫۸ بوصة (۱۹۸ مم)

٥ بوصة
(۱۲۷ مم)

۱٫۷ بوصة
(٤۲ مم)

العرض: ۳٥٫۰٤ بوصة (۸۹۰ مم)
االرتفاع: ۳٫۱٥ بوصة (۸۰ مم)

الُسمك: ۳٫۱٥ بوصة (۸۰ مم)
الوزن: ٦٫۸۳ رطل (۳٫۱ كجم)

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

الُسمك: ٥ بوصة (۱۲۷ مم)
الوزن: ۱٫۱٥ رطل (٥۲۰ جم)



اإلعداد والتوصیل
اإلعداد

ل الكابالت  استخدم الكابالت المجھزة إلعداد جھاز Neat Bar. وصِّ
وفًقا للرسم التوضیحي.

الكابالت الممیزة بالعالمة          ُمتضمنة. الكابالت الممیزة 
بالعالمة         اختیاریة وغیر مطلوبة لالستخدام االساسي للنظام.

متطلبات اإلعداد 
الكامل

شاشة عرض
اتصال باإلنترنت

خدمة الفیدیو

معلومات إضافیة المتطلبات البیئیة
عن الجھاز

https://neat.no/bar-pro

طاقة تیار متردد
كابل مقاس ۹٫۸ قدم (۳ م)

(RJ٤٥) منفذ مساعد

 (USB) ُمصحح أخطاء ناقل
C نمط

منفذ إیثرنت
كابل مقاس ۱٦٫٤ قدم (٥ م)

زر إعادة ضبط المصنع

طاقة عبر اإلیثرنت
(PoE)

مھایئ للتیار المتردد

زر إعادة ضبط المصنع

C نمط (USB) منفذ ناقل

مخرج HDMI للشاشة الخارجیة

ال ُیستخدم كابل إیثرنت مقاس 
۱٦٫٤ قدم (٥ م) المتوفر للتثبیت في 
الحائط. یجب أال یتم تسلیك الكابالت 

داخل الحائط إال بواسطة أفراد 
مؤھلین باستخدام معدات مناسبة.

فتحة قفل األمان

WiFi

WiFi

مخرج HDMI للشاشة الخارجیة

منفذ إیثرنت
كابل مقاس ۹٫۸ قدم (۳ م)

مدخل HDMI لمشاركة الشاشة
مخرج HDMI للشاشة الخارجیة

كابل مقاس ٦٫٥ قدم (۲ م)

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
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