
Neat Pad ووحدة Neat Bar Pro جهاز
دل�ل المستخدم



Neat Bar Pro

� جهاز 
� عدة تقن�ات �� �جمع Neat Bar Pro ب��

نح�ف، و�س�ط، وأنيق.

ة، و�حتوي  أ ل�شغ�ل ثالث شاشات كب�� الجهاز ُمه�َّ
� الدقة، ومجموعة م�كروفونات  � عالي�� ت�� ع� �ام��

متعددة وثالث سماعات ذات النطاق ال�امل.

ُ�عد Neat Bar Pro االخت�ار األمثل للحصول ع� 
صوت وف�ديو �جودة عال�ة و�م�انات ف��دة أخرى 
لغرف ال�شاور والتجمع واالجتماعات والمؤتمرات، 

ا بوحدة تح�م Neat Pad مخصصة،  � مزود�
و�أ��

�اإلضافة إ� ُمس�شعرات ب�ئ�ة مت�املة.

جهاز عقد المؤتمرات ع�� الف�ديو



إعداد 
�س�ط

 �
� الُعل�ة، �ما ��

�ل ما تحتاجه موجود ��
ذلك الحوامل وال�ا�الت واإلرشادات 
ال��حة. من السهل ع� أي شخص 
ترك�ب الجهاز و�عدادە، سواء أع� أو 

� أو ثالث  أسفل شاشة واحدة أو شاشت��
شاشات.

حامل حائط

حامل شاشة

حامل طاولة



Neat Bar Pro
 �

ا ��ل ما تحتاجه لل�دء، �ما �� د� � مزوَّ
�أ��

ذلك ال�ا�الت وحامل للحائط وللشاشة 
وللطاولة.

ُمحت��ات الُعل�ة

Neat Bar Pro: جهاز عقد المؤتمرات ع�� الف�ديو
�ا�ل HDMI:  ٦٫٥ قدم (٢ م)

نت: ٩٫٨ قدم (٣ م) �ا�ل إي��
سلك الطاقة ٩٫٨ قدم (٣ م)

� الحامل، وحامل للحائط وللشاشة وللطاولة مها��

، و�ما يتما�� مع لوائح  � ا إ� أن الت�ب�ت ع� الحائط ال يتم إال بواسطة أفراد مؤهل�� � للت�ب�ت ع� الحائط، نظر�
ال تحتوي العل�ة ع� برا��

الم�شأة والدولة المعمول بها. �جب أن يتحمل الجدار ومعدات الت�ب�ت حمولة الجهاز �أمان.

Neat Bar Proالحامل � مها��
متوافق مع حامل 

� القوائم
ثال��

حامل حائطحامل شاشةحامل طاولة

ة المحددة داخل  � ر الرك�� مرِّ
� الحامل واح�م ت�ب�تها  مها��

�استخدام مفتاح ال��ط 
. السدا��

VESA (٠٫٩٤ بوصة�٢٤ مم) لحامل شاشة M8 �
٤ برا��

VESA (٠٫٩٤ بوصة�٢٤ مم) لحامل شاشة M6 �
٤ برا��

فاصالن (لت�ب�ت حامل التلفاز المتوازي)
ك�ب حامل الشاشة مفتاح سدا�� مقاس ٥ مم ل��
� الحامل ك�ب مها�� مفتاح سدا�� مقاس ٢ مم ل��

� إضاف�ان إلعداد الشاشات المزدوجة أو الثالث�ة
ك�سان برا��

VESA (٠٫٩٤ بوصة�٢٤ مم) لحامل شاشة M8 �
   برا��

VESA (٠٫٩٤ بوصة�٢٤ مم) لحامل شاشة M6 �
٤ برا�� مجموعتان من 

٤ فواصل (لضمان محاذاة جميع الشاشات)   



Neat Pad

، و�ما يتما�� مع لوائح  � ا إ� أن الت�ب�ت ع� الحائط ال يتم إال بواسطة أفراد مؤهل�� � للت�ب�ت ع� الحائط، نظر�
ال تحتوي العل�ة ع� برا��

الم�شأة والدولة المعمول بها. �جب أن يتحمل الجدار ومعدات الت�ب�ت حمولة الجهاز �أمان.

تعمل Neat Pad �اعت�ارها وحدة تح�م لجهاز 
ا تهي�تها لتعمل بوصفها  Neat Bar و�مكن أ�ض�

 �
� لغرفة االجتماعات. تأ�� شاشة عرض الجدول الزم��

� ذلك 
الوحدة ُمزّودة ��ل ما تحتاجه لل�دء، �ما ��

ال�ا�الت وخ�ارات الت�ب�ت.

ُمحت��ات الُعل�ة

� الحامل  ق مها��
�
عل

ع� حامل الحائط 
وث�ته �استخدام المفتاح 

. السدا��

�حامل حائط حامل جان�� � الحامل مها�� Neat Pad

Neat Pad: شاشة تعمل �اللمس مقاس ٨ بوصة
نت: ٩٫٨ قدم (٣ م) + ١٦٫٤ قدم (٥ م) �ا�الن إي��

نت � طاقة إي�� مها��
، وحامل حائط � � الحامل، وحامل جان�� مها��

� M4 (٠٫٣٠ بوصة�٧٫٥ مم) لحامل الحائط
٤ برا��

� � M4 (٠٫١٩ بوصة�٤٫٧ مم) للحامل الجان��
٣ برا��

مفتاح سدا�� مقاس ٢٫٥ مم للمهايئات
مفتاح سدا�� مقاس ٢ مم لت�ب�ت وحدة Neat Pad �حامل الحائط



الت�ب�ت والفك

الت�ب�ت

ر وحدة Neat Bar داخل خ�ار  مرِّ
الت�ب�ت المحدد (١) عند إدخال 

ا  الوحدة �ال�امل، قم ب�مالتها أفق��
ا أم  وتحقق مما إذا �انت مث�تة ج�د�
ال من خالل سحبها نحوك �عنا�ة.

الفك

 Neat Bar قم ب�مالة وحدة
إ� األمام �ال�امل (١). اسحب 

الوحدة نحوك (٢) ح�� تتوقف 
عن الحركة و�ظهر ذراع التح��ر 
األحمر (٣). ادفع ذراع التح��ر 

 Neat Bar ألع� واسحب وحدة
� الحامل. من مها��



المقاس والوزن
Neat Bar Pro

Neat Pad

٣٥٫٠٤ بوصة (٨٩٠ مم)

٣٫١٥ بوصة
(٨٠ مم)

٣٫١٥ بوصة
(٨٠ مم)

٧٫٨ بوصة (١٩٨ مم)

٥ بوصة
(١٢٧ مم)

١٫٧ بوصة
(٤٢ مم)

العرض: ٣٥٫٠٤ بوصة (٨٩٠ مم)
االرتفاع: ٣٫١٥ بوصة (٨٠ مم)

الُسمك: ٣٫١٥ بوصة (٨٠ مم)
الوزن: ٦٫٨٣ رطل (٣٫١ كجم)

العرض: ٧٫٨ بوصة (١٩٨ مم)
االرتفاع: ١٫٧ بوصة (٤٢ مم)

الُسمك: ٥ بوصة (١٢٧ مم)
الوزن: ١٫١٥ رطل (٥٢٠ جم)



اإلعداد والتوص�ل
اإلعداد

ل ال�ا�الت  استخدم ال�ا�الت المجهزة إلعداد جهاز Neat Bar. وصِّ
. ا للرسم التوض��� وفق�

ة  � ة �العالمة          ُمتضمنة. ال�ا�الت المم�� � ال�ا�الت المم��
�العالمة         اخت�ار�ة وغ�� مطل��ة لالستخدام االسا�� للنظام.

متطل�ات اإلعداد 
ال�امل

شاشة عرض
نت اتصال �اإلن��

خدمة الف�ديو

المتطل�ات الب�ئ�ة

درجة حرارة وسط ال�شغ�ل:
٣٢ إ� ٩٥ درجة فهرنها�ت (٠ إ� ٣٥ درجة مئ��ة)

درجة حرارة التخ��ن: ٥ إ� ١٤٩ درجة فهرنها�ت (-١٥ إ� ٦٥ درجة مئ��ة)
الرط��ة ال�س��ة: ٢٠٪ إ� ٨٠٪

وضع االستعداد للش�كة: أقل من ٨ وات (�عد ٢٠ دق�قة)

معلومات إضاف�ة 
عن الجهاز

https://neat.no/bar-pro

جهاز Neat Bar Pro ووحدة Neat Pad - ال�سخة المنقحة ٠٣ من دل�ل المستخدم

دد طاقة ت�ار م��
�ا�ل مقاس ٩٫٨ قدم (٣ م)

(RJ٤٥) منفذ مساعد

 (USB) ُمصحح أخطاء ناقل
C نمط

نت منفذ إي��
�ا�ل مقاس ١٦٫٤ قدم (٥ م)

زر إعادة ض�ط المصنع

نت طاقة ع�� اإلي��
(PoE)

دد � للت�ار الم�� مها��

زر إعادة ض�ط المصنع

C نمط (USB) منفذ ناقل

مخ�ج HDMI للشاشة الخارج�ة

نت مقاس  ال ُ�ستخدم �ا�ل إي��
١٦٫٤ قدم (٥ م) المتوفر للت�ب�ت 
� الحائط. �جب أال يتم �سل�ك 

��
ال�ا�الت داخل الحائط إال بواسطة 

� �استخدام معدات  أفراد مؤهل��
مناس�ة.

فتحة قفل األمان

WiFi

WiFi

مخ�ج HDMI للشاشة الخارج�ة

نت منفذ إي��
�ا�ل مقاس ٩٫٨ قدم (٣ م)

مدخل HDMI لمشاركة الشاشة

مخ�ج HDMI للشاشة الخارج�ة
�ا�ل مقاس ٦٫٥ قدم (٢ م)


