
Neat Board نظام
دلیل المستخدم



Neat Board نظام
للتعاون

یرتقي Neat Board بتجربة أماكن اجتماعاتك من 
خالل الجمع بین التقنیة القویة واإلمكانات الرائدة في 

تصمیم واحد متكامل وأنیق.

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

یتضمن Neat Board شاشة وكامیرا ومكبرات 
صوت ومیكروفونات ومستشعرات بیئیة، جمیعھا 

في تصمیم واحد صغیر الحجم.

یعمل Neat Board بشكل مستقل بذاتھ، لكن یمكنھ 
 "Neat Pad" أیًضا العمل برفقة وحدات تحكم

 Scheduling" وشاشات عرض جداول المواعید
Display" االختیاریة.



اإلعداد
البسیط

یتمیز Neat Board بسھولة إعداده 
باستخدام كبل واحد فقط واالختیار 

د بعجالت  من بین حامل أرضي مزوَّ
اختیاریة أو ُكتیفة تثبیت على حائط أو 

حامل منضدي.

الحامل األرضي

ُكتیفة التثبیت على الحائط الحامل المنضدي



كل شيء تحتاجھ
یأتي Neat Board وبرفقتھ جمیع ما تحتاج 

إلیھ لبدء العمل، بما في ذلك الكبالت وخیار 
التثبیت المحدد.

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

محتویات العبوة

Neat Board: نظام التعاون المتكامل
كبل إیثرنت: 5 أمتار (16.4 قدًما)
سلك الطاقة: 3 أمتار (9.9 أقدام)

حامل األقالم
عدد 2 قلم

عدد 1 مفتاح ربط سداسي 2.5 مم

خیارات التثبیت

حامل Neat Board المنضدي (مرفق)
عدد 2 مسمار M6،  65 مم (2.5 بوصة)

عدد 1 مفتاح ربط سداسي 5 مم

ُكتیفة تثبیت Neat Board على الحائط (اختیاریة)
VESA متوافقة مع

عدد 2 مسمار M6،  20 مم (0.8 بوصة)
عدد 1 مفتاح ربط سداسي 5 مم

حامل Neat Board األرضي (اختیاري)
یمكن استخدامھ بعجالت أو بدونھا

عدد 2 مسمار M6،  65 مم (2.5 بوصة)
عدد 12 مسمار M4،  8 مم (0.3 بوصة)

عدد 4 عجالت
عدد 1 مفتاح ربط سداسي 5 مم
عدد 1 مفتاح ربط سداسي 3 مم

سلك الطاقة: 4.5 أمتار (14.8 قدًما)



الحجم والوزن

Neat Board
مع الحامل األرضي

الوزن: 56.5 كجم
(124.6 رطالً)

Neat Board
مع الحامل المنضدي

الوزن: 46.5 كجم
(102.6 رطل)

Neat Board مع ُكتیفة التثبیت 
على الحائط

الوزن: 50.6 كجم
(111.6 رطالً)

1476 مم (58.1 بوصة)

1476 مم (58.1 بوصة)

1476 مم (58.1 بوصة)

91 مم (3.6 بوصة)

91 مم (3.6 بوصة)

91 مم (3.6 بوصة)

840 مم (33 بوصة)

350 مم (13.8 بوصة)

104 مم (4 بوصة)
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اإلعداد والتوصیل
اإلعداد

ل الكبالت وفًقا للرسم  استخدم الكبالت المرفقة إلعداد النظام. وصِّ
التوضیحي. الكبالت الممیزة بعالمة       مرفقة. الكبالت الممیزة 

بعالمة ---- اختیاریة وغیر مطلوبة لالستخدام األساسي للنظام.

متطلبات اإلعداد الكامل

اتصال إنترنت
خدمة فیدیو

المتطلبات البیئیة

درجة حرارة التشغیل المحیطة:
من 0 إلى 35 درجة مئویة (من 32 إلى 95 درجة فھرنھایت)

درجة حرارة التخزین: من -20 إلى 60 درجة مئویة (من -4 إلى 
140 درجة فھرنھایت)

الرطوبة النسبیة: من 10% إلى %90

معلومات إضافیة حول 
المنتج

طاقة التیار المتردد
كبل 3 أمتار (9.8 أقدام)

( 4K) للدخل المحلي HDMI-in منفذ
USB-C

منفذ إیثرنت
كبل 5 أمتار (16.4 قدًما)

زر إعادة التعیین
إلى إعدادات المصنع

كبل اإلیثرنت المتوفر بطول 5 أمتار 
(16.4 قدًما) المرفق ال ُیستخدم 

للتركیب داخل الحائط. یجب عدم 
إجراء أعمال تسییر الكبالت داخل 

الحائط إال بواسطة فني مؤھل 
باستخدام األدوات المناسبة.

WiFi

( 1080p) لمشاركة شاشة HDMI منفذ دخل

https://neat.no/board
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