
Neat Bar & Neat Pad
คู่มือผู้ใช้



ระบบการทำงานร่วมกัน 
Neat Bar

Neat Bar เป็นอุปกรณ์การประชุมขนาด
กะทัดรัดท่ีมีความสามารถสูง

Neat Bar ประกอบด้วยกล้อง ลำโพง 
ไมโครโฟน และเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพ
แวดล้อมรวมกันในรูปแบบขนาดเล็ก 

เหมาะสำหรับการแสดงเสียงและวิดีโอ
คุณภาพข้ันสูงสำหรับห้องโถงทำงานของ
คุณ พ้ืนท่ีความสนใจและพ้ืนท่ีการประชุม

Neat Bar มาพร้อมตัวควบคุม Neat Pad 
และจอแสดงผลท่ีกำหนดเวลาได้ท่ีเป็น
อุปกรณ์เสริม



การติดตั้งค่า
อย่างง่าย
ส่วนประกอบท่ีจำเป็นท้ังหมด
อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ รวมถึงตัว
ติดยึด สายเคเบิล และคู่มือท่ี
ชัดเจน ดังน้ันใครก็ได้สามารถติด
ต้ังและต้ังค่าหน้าจอมากกว่าหรือ
น้อยกว่าสองจอ

ตัวยึดยึดผนัง

ตัวติดยึดหน้าจอ

แท่นขาตั้ง



Neat Bar
Neat Bar มาพร้อมทุกส่ิงท่ีคุณ
จำเป็นในการเร่ิมต้นทำงาน รวม
ถึงสายเคเบิล ตัวติดยึดผนัง ตัว
ติดยึดหน้าจอ และแท่นขาต้ัง

รายการสิ่งของในกล่องบรรจุภัณฑ์

สกรูสำหรับการติดยึดเข้ากับผนังไม่ได้รวมมากับชุด การติดยึดเข้ากับผนังจะต้องทำโดยบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติตามกฎระเบียบของสถานท่ีและท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง ผนังและอุปกรณ์ติดยึดจะต้องมีความแข็งแรง
เพียงพอรองรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

Neat Barอะแดปเตอร์ตัวติดยึดแท่นขาต้ังตัวติดยึดหน้าจอตัวยึดยึดผนัง

เล่ือนโครงยึดท่ีเลือกลงบนอะแดปเตอร์ตัวติดยึด
และยึดด้วยประแจหกเหล่ียม

รายการส่ิงของในกล่องบรรจุภัณฑ์
Neat Bar: อุปกรณ์เสียงและวิดีโอแบบ 
All-in-one
สาย HDMI: 6.5 ฟุต (2 ม.)
สายอีเทอร์เน็ต: 9.8 ฟุต (3 ม.)
สายไฟ 9.8 ฟุต (3 ม.)
อะแดปเตอร์ของตัวติดยึด ตัวติดยึดผนัง 
ตัวติดยึดหน้าจอ และแท่นขาต้ัง

4 × สกรู M6 (0.94 น้ิว / 24 มม.) สำหรับตัวติดยึด VESA
4 × สกรู M8 (0.94 น้ิว / 24 มม.) สำหรับตัวติดยึด VESA
2 × ตัวก้ันเพ่ือยึดตัวติดยึดทีวีแบบขนาน
1 × ประแจหกเหล่ียม 5 มม. สำหรับตัวติดยึดหน้าจอ
1 × ประแจหกเหล่ียม 2 มม. สำหรับอะแดปเตอร์ตัวติดยึด



Neat Pad

สกรูสำหรับการติดยึดเข้ากับผนังไม่ได้รวมมากับชุด การติดยึดเข้ากับผนังจะต้องทำโดยบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติตามกฎระเบียบของสถานท่ีและท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง ผนังและอุปกรณ์ติดยึดจะต้องมีความแข็งแรง
เพียงพอรองรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

Neat Pad ทำหน้าท่ีเป็นตัวควบคุมสำหรับ 
Neat Bar และยังสามารถกำหนดค่าเป็น
จอแสดงผลตามกำหนดเวลาสำหรับห้อง
ประชุมได้อีกด้วย มาพร้อมทุกส่ิงท่ีคุณจำเป็น
ในการเร่ิมต้นทำงาน รวมถึงสายเคเบิล และ
ตัวเลือกการติดยึด

รายการสิ่งของในกล่องบรรจุภัณฑ์

ตัวติดยึดผนัง ตัวติดยึดด้านข้าง

เล่ือนโครงยึดท่ีเลือก
ลงบนอะแดปเตอร์ตัว

ติดยึดและยึดด้วย
ประแจหกเหล่ียม

อะแดปเตอร์ตัวติดยึด Neat Pad

Neat Pad: หน้าจอสัมผัส 8 น้ิว
2 × สายอีเทอร์เน็ต: 9.8 ฟุต (3 ม.) + 16.4 
ฟุต (5 ม.) อะแดปเตอร์จ่ายไฟ PoE
อะแดปเตอร์ตัวติดยึด ตัวติดยึดด้านข้าง และ
ตัวติดยึดผนัง

4 × สกรู M4 (0.30 น้ิว / 7.5 มม.) สำหรับตัวติดยึดผนัง
3 × สกรู M4 (0.19 น้ิว / 4.7 มม.) สำหรับตัวติดยึดด้านข้าง
1 × ประแจหกเหล่ียม 2.5 มม. สำหรับอะแดปเตอร์
1 × ประแจหกเหล่ียม 2 มม. เพ่ือติดยึด Neat Pad เข้ากับตัวติด
ยึดผนัง



การติดยึดและการปลดออก

การติดยึด

เล่ือน Neat Bar ลงบนตัว
เลือกการติดยึดท่ีเลือก (1) 
เม่ือเสียบเข้าไปสุดแล้ว 
ให้เอียง Neat Bar กลับไป
ในแนวนอนแล้วตรวจสอบ
ว่ามีการยึดท่ีแน่นหนาหรือ
ไม่โดยการดึงเข้าหาตัวคุณ

การปลดออก

เม่ือต้องการปลด Neat 
Bar ออกจากตัวเลือกการติด
ยึดท่ีเลือก ให้เอียงชุดไปท่ี
ความเอียงสูงสุด (1) แล้ว
ค่อยๆ เล่ือนชุดเข้าหาตัว
คุณ (2)

คำเตือน: อย่าปล่อยให้ 
Neat Bar อยู่ในตำแหน่ง
เอียงสู.สุดโดยมีตัวบ่งช้ีสี
แดงติดสว่าง เน่ืองจากบ่ง
บอกว่าไม่ถูกยึดด้วยสปริง
ล็อก



ขนาดและน้ำหนัก
Neat Bar

Neat Pad

21.9 น้ิว (556 มม.)

3 น้ิว
(76 มม.)

3 น้ิว
(76 มม.)

7.8 น้ิว (198 มม.)

5 น้ิว
(127 มม.)

1.7 น้ิว
(42 มม.)

ความกว้าง: 21.9 น้ิว (556 มม.)
ความสูง: 3 น้ิว (76 มม.)

ความลึก: 3 น้ิว (76 มม.)
น้ำหนัก: 3.75 ปอนด์ (1.7 กก.)

ความกว้าง: 7.8 น้ิว (198 มม.)
ความสูง: 1.7 น้ิว (42 มม.)

ความลึก: 5 น้ิว (127 มม.)
น้ำหนัก: 1.15 ปอนด์ (520 ก.)



การติดตั้งและการเชื่อมต่อ
การติดตั้ง

ใช้สายเคเบิลท่ีให้มาเพ่ือติดต้ัง Neat Bar  เช่ือมต่อ
สายเคเบิลตามภาพประกอบ สายเคเบิลท่ีทำเคร่ืองหมาย
เป็น       ให้รวมมากับชุดด้วย สายเคเบิลท่ีทำ
เคร่ืองหมาย      เป็นอุปกรณ์ซ้ือเพ่ิมและไม่จำเป็น
สำหรับการใช้ระบบข้ันพ้ืนฐาน

ข้อกำหนดสำหรับการ
ติดตั้งที่สมบูรณ์

บริการวิดีโอการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตของจอแส
ดงผล

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิการทำงานแวดล้อม 32° ถึง 95° F 
(0° - 35° C)
อุณหภูมิการจัดเก็บ: -4° - 140° F (-20° - 60° C)
ความช้ืนสัมพัทธ์: 10% ถึง 90%

ข้อมูลอื่นๆ ของ
ผลิตภัณฑ์

https://neat.no/bar

สายจ่ายไฟ
 AC 9.8 ฟุต (3 ม.)

สายพอร์ตอีเทอร์เน็ต 
9.8 ฟุต (3 ม.)

USB-C

ปุ่มรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

สาย HDMI-out สำหรับหน้าจอภายนอก 
6.5 ฟุต (2 ม.)

HDMI-out สำหรับหน้าจอภายนอก

HDMI-in สำหรับการแชร์หน้าจอ (1080p)

สายอีเทอร์เน็ต 16.4 ฟุต
(5 ม.) ท่ีให้มาไม่ได้กำหนด
ให้ใช้สำหรับการติดต้ังใน
ผนัง การเดินสายไฟเข้าใน
ผนังจะต้องกระทำโดยบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติโดยใช้อุปกรณ์
ท่ีเหมาะสมเท่าน้ัน

ดีบัก USB-C

สายพอร์ตอีเทอร์เน็ต
16.4 ฟุต (5 ม.)

ปุ่มรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

การจ่ายไฟผ่านอีเทอร์เน็ต
(PoE)

อะแดปเตอร์จ่ายไฟสำหรับ
AC

WiFi

ช่องล็อกเพ่ือความปลอดภัย

WiFi
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