Neat Bar & Neat Pad
מדריך למשתמש

Neat Bar
מערכת Collaboration

 Neat Barהוא מכשיר קומפקטי עם
יכולות רבות.

 Neat Barכולל מצלמה ,רמקולים,
מיקרופונים וכן חיישני סביבה בעיצוב
קומפקטי.

זהו המכשיר המושלם שיביא סרטונים
ושמע באיכות מעולה לחייך ,למרחבי
המיקוד והפגישות.

 Neat Barמגיע עם בקר  Neat Padייעודי
ועם תצוגת לוח זמנים אופציונלית.

התקנה
פשוטה
כל מה שדרוש לך נמצא בקופסה
כולל תושבות ,כבלים והוראות
ברורות .כל אחד יוכל לבצע את
ההתקנה ואת ההגדרה בקלות,
מעל או מתחת לתצוגה אחת או
שתיים.

תושבת קיר

תושבת תצוגה

מעמד שולחני

Neat Bar
 Neat Barמגיע עם כל שדרוש
לך כדי להתחיל כולל כבלים,
תושבת קיר ,תושבת תצוגה
ומעמד שולחני.

תוכן האריזה
 :Neat Barמכשיר עם כל הדרוש לשמע
ולוידאו
כבל  HDMI: 2מטרים ) 6.5רגל(
כבל  Ethernet: 3מטרים ) 9.8רגל(
כבל מתח 3 :מטרים ) 9.8רגל(
מתאם תושבת ,תושבת קיר ,תושבת
תצוגה ומעמד שולחני

Neat Bar

מתאם תושבת

 × 4בורגי  2.4) M6מ""מ  0.94 /אינץ'( עבור תושבת VESA
 × 4בורגי  2.4) M8מ""מ  0.94 /אינץ'( עבור תושבת VESA
 × 2ספייסרים להידוק תושבת טלוויזיה במקביל
 × 1בורג משושה  5מ""מ לתושבת התצוגה
 × 1בורג משושה  2מ""מ למתאם התושבת

ומעמד שולחני

תושבת תצוגה

תושבת קיר

החלק את התושבת הנבחרת מעל למתאם
התושבת והדק באמצעות מפתח ברגים משושה.

הערכה אינה כוללת ברגים להרכבה על הקיר .ההרכבה על הקיר תתבצע אך ורק על ידי אדם מוסמך ובהתאם
לתקנות הישימות של המדינה ושל המקום בו מתבצעת ההתקנה .ציוד ההרכבה והקיר חייב לעמוד בעומסי המוצר.

Neat Pad
 Neat Padמשמש כשלט עבור  Neat Barוניתן
להגדיר אותו גם כתצוגת לוח זמנים עבור חדר
הישיבות .הוא מגיע עם כל שדרוש לך כדי
להתחיל כולל כבלים ואפשרויות הרכבה.

תוכן האריזה
 :Neat Padצג מגע  8אינץ'
 × 2כבל  :Ethernetספק כוח  3) 9.8tמטרים(
 5) 16.4t +מטרים(
PoE
מתאם תושבת ,תושבת צד ותושבת קיר

Neat Pad

מתאם תושבת

 × 4בורגי  7.5) M4מ""מ  0.30 /אינץ'( עבור תושבת
הקיר
 × 3בורגי  4.7) M4מ""מ  0.19 /אינץ'( עבור תושבת הצד
 × 1בורג משושה  2.5מ""מ למתאמים
 × 1בורג משושה  2מ""מ להידוק  Neat Padאל תושבת
הקיר

ותושבת קיר

תושבת צד

חבר את מתאם
התושבת אל תושבת
הקיר והדק באמצעות
מפתח ברגים משושה

הערכה אינה כוללת ברגים להרכבה על הקיר .ההרכבה על הקיר תתבצע אך ורק על ידי אדם מוסמך ובהתאם
לתקנות הישימות של המדינה ושל המקום בו מתבצעת ההתקנה .ציוד ההרכבה והקיר חייבים לעמוד בעומסי המוצר.

הרכבה ושחרור
הרכבה
החלק את  Neat Barאל
מעל לאפשרות ההרכבה
הנבחרת ) .(1לאחר
שהכנסת את Neat Bar
לגמרי ,הטה אותו בחזרה
למצב אופקי ובדוק אם הוא
מחוזק למקומו על ידי
משיכתו כלפיך בזהירות.

1

1

שחרור
לשחרור Neat Bar
מאפשרות ההרכבה
הנבחרת הטה את היחידה
עד הסוף ) (1ואז החלק
אותה בזהירות כלפיך ).(2

אזהרה :אל תשאיר את
 Neat Barבמצב ההטיה
המרבית עם חיווי אדום
משום שבמצב זה הוא אינו
מחוזק למקומו באמצעות
קפיץ הנעילה.

2

משקל ומידות
Neat Bar
רוחב 556 :מ""מ ) 21.9אינץ'(
גובה 76 :מ""מ ) 3אינץ'(

עומק 76 :מ""מ ) 3אינץ'(
משקל 1.7 :ק""ג ) 3.75פאונד(

 556מ""מ ) 21.9אינץ'(
 76מ""מ
) 3אינץ'(

 76מ""מ
) 3אינץ'(

Neat Pad
רוחב 198 :מ""מ ) 7.8אינץ'(
גובה 42 :מ""מ ) 1.7אינץ'(

עומק 127 :מ""מ ) 5אינץ'(
משקל 520 :גרם ) 1.15פאונד(
 198מ""מ ) 7.8אינץ'(

 127מ""מ
) 5אינץ'(

 42מ""מ
) 1.7אינץ'(

התקנה וקישוריות
התקנה

דרישות להתקנה מלאה

השתמש בכבלים המצורפים כדי להתקין את .Neat Bar
חבר את הכבלים בהתאם לתרשימים .הכבלים בעלי
אופציונליים
מצורפים .כבלים בעלי הסימון
הסימון
ואינם נדרשים לצורך שימוש בסיס במערכת.

תצוגה חיבור
לאינטרנט
שירות וידאו

WiFi
כבל מתח  ACבאורך
 3מטרים )(9.8t

חריץ נעילת אבטחה
יפוס להגדרות ברירת המחדל

כבל  Ethernetבאורך
 3מטרים )(9.8t

כבל  HDMIעבור תצוגה
חיצונית  2מטרים )(6.5t

USB-C

יציאת  HDMIעבור תצוגה חיצונית
כניסת  HDMIלשיתוף מסך )(1080p

WiFi
כבל ה Ethernet-באורך 5
מטרים ) (16.4tהמצורף אינו
מיועד לשימוש בהתקנה על
הקיר .סידור הכבלים
בהתקנה על הקיר תבוצע אך
ורק על ידי אדם מוסמך ותוך
שימוש בציוד מתאים

איפוס להגדרות ברירת המחדל
Power over Ethernet
) - PoEאספקת מתח דרך (Ethernet
ספק כוח AC

דרישות סביבה
טמפרטורת סביבה בפעולה 0°:עד (32° - 95°F) 35°C
טמפרטורת אחסון(-4° - 140°F) -20° - 60°C :
לחות יחסית 10% :עד "90%

USB-C Debug

כבל יציאת Ethernet
באורך  5מטרים )(6.5t

פרטים נוספים
אודות המוצר
https://neat.no/bar
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