
Neat Board
מדריך למשתמש



Neat Board
מערכת לשיתוף פעולה

Neat Board משפר את חוויית חדר 
הפגישות שלך על ידי חיבור של טכנולוגיה 

רבת-עוצמה ויכולות חלוציות בעיצוב 
משולב אלגנטי.

הפתרון המושלם לאודיו, וידאו וכלים לשיתוף 
פעולה באיכות מעולה לחללי הפגישות, 

העבודה והמיקוד שלך.

Neat Board כולל מסך, מצלמה, מיקרופונים 
וחיישני סביבה, והכול במארז קטן.

Neat Board עובד באופן עצמאי אך ניתן 
 Neat Pad להוסיף לו בקרים אופציונליים של

וצגי תזמון.



התקנה
קלה

Neat Board קל להתקנה, הודות 
לכבל אחד בלבד ומבחר של 

אפשרויות: מעמד לרצפה, עם 
גלגלים אופציונליים, מתקן לתלייה 

על הקיר או מעמד שולחני.

מעמד לרצפה

מתקן לתלייה על הקיר מעמד שולחני



כל מה שצריכים
Neat Board מגיע עם כל שדרוש לך 

כדי להתחיל כולל כבלים ואפשרות 
ההתקנה שנבחרה.

הערכה לא כוללת ברגים לחיבור לקיר. על החיבור לקיר להתבצע אך ורק על ידי בעל מקצוע מוסמך ובהתאם לתקנות 
הישימות של המדינה ושל המקום שבו מתבצעת ההתקנה. מתקן התלייה והקיר חייבים לעמוד בעומסי המוצר.

תוכן האריזה

מערכת משולבת לשיתוף פעולה
כבל אתרנט: 5 מ'
כבל חשמל: 3 מ'

מחזיק סמנים
2 סמנים

מפתח אלן 2.5 מ"מ

אפשרויות התקנה

מעמד שולחני של Neat Board (מצורף)
2 בורגי M6,  65 מ"מ

מפתח אלן 5 מ"מ

מתקן לתלייה על הקיר של Neat Board (אופציונלי)
VESA תואם

2 בורגי M6,  20 מ"מ
מפתח אלן 5 מ"מ

מעמד רצפה של Neat Board (אופציונלי)
ניתן לשימוש עם או ללא גלגלים

2 בורגי M6,  65 מ"מ
12 בורגי M4,  8 מ"מ

4 גלגלים
מפתח אלן 5 מ"מ
מפתח אלן 3 מ"מ
כבל חשמל: 4.5 מ'



משקל ומידות

Neat Board
עם מעמד לרצפה

משקל: 56.5 ק"ג

Neat Board
עם מעמד שולחני

משקל: 46.5 ק"ג

Neat Board
עם מעמד לרצפה

משקל: 50.6 ק"ג
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התקנה וקישוריות
התקנה

יש להשתמש בכבלים המצורפים כדי להתקין את 
המערכת. יש לחבר את הכבלים בהתאם לאיור. כבלים 

המסומנים ב-      מצורפים. כבלים המסומנים ב- ---- 
אופציונליים ולא נחוצים לשימוש הבסיסי במערכת. 

דרישות להשלמת 
ההתקנה

שירות וידאו
בחיבור אינטרנט

דרישות סביבה

 0° - 35°C :טמפרטורת הסביבה בשימוש
 -20° - 60°C :טמפרטורת אחסון

לחות יחסית: 10% עד 90%
מצב המתנה: אין

פרטים נוספים 
אודות המוצר

כבל חשמל
כבל באורך 3 מ'

(4K) לקלט מקומי HDMI כניסת
USB-C

חיבור אתרנט
כבל באורך 5 מ'

לחצן לאיפוס להגדרות
היצרן

כבל האתרנט באורך 5 מ' 
המצורף לא מיועד לשימוש 
בהתקנה על הקיר. סידור 

הכבלים בהתקנה על הקיר 
יבוצע אך ורק על ידי בעל 

מקצוע מוסמך ותוך שימוש 
בציוד מתאים.

WiFi

(1080p) לשיתוף מסך HDMI כניסת

https://neat.no/board
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