
Neat Bar Pro & Neat Pad
คู่มอืการใช้



Neat Bar Pro

Neat Bar Pro อัดแนน่เทคโนโลยจีาํนว
นมากไวใ้นอุปกรณรู์ปทรงเพรยีวบางท่ีเรยีบ
ง่ายและสง่างาม

สามารถแสดงหน้าจอขนาดใหญ่สามจอ มี
กลอ้งความละเอียดสงูสองตัว ไมโครโฟนอา
เรยห์ลายตัว และลาํโพงท่ีสรา้งชว่งความถ่ีท่ี
ไดย้นิใหไ้ดม้ากท่ีสดุสามตัว

เหมาะอยา่งยิง่สาํหรบัการนําเสนอเสยีง วดิี
โอ และความสามารถเฉพาะตัวอ่ืน ๆ ในคุ
ณภาพสงูใหกั้บ การจบักลุม่ กลุม่ท่ีมคีวาม
สนใจ หอ้งประชุม และหอ้งการประชุมรว่ม
ของคณุ Neat Bar Pro มาพรอ้มกับตั
วควบคมุ Neat Pad โดยเฉพาะและ
เซน็เซอรส์ภาพแวดลอ้มในตัว

อุปกรณส์าํหรบัการประชุมทางวดีิโอ



ติดตัง้ง่าย

สิง่ท่ีคณุต้องการมอียูใ่นกลอ่ง
แลว้ ไดแ้ก่ ตัวยดึ สายเคเบลิ และ
คําแนะนําท่ีชดัเจน ดงัน้ันจงึง่าย
สาํหรบัทกุคนท่ีจะติดต้ังและต้ังค่า 
หน่ึง สอง หรอืสามหน้าจอ ดา้นบน
หรอืดา้นลา่ง

ตัวยดึผนงั

ตัวยดึหนา้จอ

ขาตัง้โต๊ะ



Neat Bar Pro
Neat Bar มาพรอ้มกับทกุสิง่ท่ีคุ
ณต้องการในการเริม่ต้น รวมถึ
งสายเคเบลิ ตัวยดึผนัง ตัวยดึหน้า
จอ และขาต้ังโต๊ะ

ในกล่อง

Neat Bar Pro: อุปกรณ์สาํหรบัการประชุม
ทางวดิโีอ
สาย HDMI: 6.5 ฟุต (2 เมตร)
สายอีเธอรเ์น็ต: 9.8 ฟุต (3 เมตร)
สายไฟ: 9.8 ฟุต (3 เมตร)
อะแดปเตอรตั์วยดึ ตัวยดึผนัง ตัวยดึหน้า
จอ และขาต้ังโต๊ะ

สกรสูาํหรบัยดึผนังไมร่วมอยูด่ว้ย การยดึผนังควรทําโดยบุคลากรท่ีมคีณุสมบติัตามขอ้กําหนดของสถานท่ีและข้
อบงัคับของรฐัท่ีบงัคับใชเ้ท่าน้ัน ผนังและอุปกรณ์ยดึต้องทนต่อน้ําหนักของผลติภัณฑ์ไดอ้ยา่งปลอดภัย

Neat Bar Proอะแดปเตอรตั์วยดึ
ตัวยดึขาต้ังกลอ้ง

ขาตัง้โต๊ะตัวยดึหนา้จอตัวยดึผนงั

เลื่อนโครงยดึท่ีเลอืก
เขา้กับอะแดปเตอรตั์

วยดึและยดึดว้ยประแจ
หกเหลีย่ม

สกร ูM8 (0.94 น้ิว / 24 มม.) จาํนวน 4 ตัว สาํหรบัตัวยดึ VESA 
สกร ูM6 (0.94 น้ิว / 24 มม.) จาํนวน 4 ตัว สาํหรบัตัวยดึ VESA 
ตัวเวน้ระยะ จาํนวน 2 ตัว (เพื่อยดึตัวยดึทีวแีบบขนาน)
ประแจหกเหลีย่ม 5 มม. จาํนวน 1 ตัว สาํหรบัตัวยดึหน้าจอ
ประแจหกเหลีย่ม 2 มม. จาํนวน 1 ตัว สาํหรบัอะแดปเตอรตั์วยดึ

ถงุสกรเูพิม่เติม 2 ใบสาํหรบัการติดต้ังหน้าจอคูห่รอืสามหน้าจอ
 สกร ูM8 (0.94 น้ิว / 24 มม.) จาํนวน 4 ตัว สาํหรบัตัวยดึ VESA
2 ชุด สกร ูM6 (0.94 น้ิว / 24 มม.) จาํนวน 4 ตัว สาํหรบัตัวยดึ VESA 
 ตัวเวน้ระยะ จาํนวน 4 ตัว (เพื่อความปลอดภัยในการจดัตําแหน่งหน้าจอท้ังหมด)



Neat Pad

สกรสูาํหรบัยดึผนังไมร่วมอยูด่ว้ย การยดึผนังควรทําโดยบุคลากรท่ีมคีณุสมบติัตามขอ้กําหนดของสถานท่ีและข้
อบงัคับของรฐัท่ีบงัคับใชเ้ท่าน้ัน ผนังและอุปกรณ์ยดึต้องทนต่อน้ําหนักของผลติภัณฑ์ไดอ้ยา่งปลอดภัย

Neat Pad ทํางานเป็นตัวควบคมุสาํหรบั Neat 
Bar และยงัสามารถกําหนดค่าเป็นการแสดงกําหน
ดการสาํหรบัหอ้งประชุมไดอี้กดว้ย มาพรอ้มกับทุ
กสิง่ท่ีคณุต้องการในการเริม่ต้น รวมถึงตัวเลอืก
สายเคเบลิและตัวยดึ

ในกล่อง

ต่ออะแดปเตอรตั์วยึ
ดเขา้กับตัวยดึผนังและ

ยดึดว้ยประแจหก
เหลีย่ม

ตัวยดึผนงัตัวยดึด้านขา้ง อะแดปเตอรตั์วยดึ Neat Pad

Neat Pad: หน้าจอสมัผสัขนาด 8 น้ิว
สายเคเบลิอีเธอรเ์น็ต จาํนวน 2 เสน้: 9.8 ฟุต (3 ม.) 
+ 16.4 ฟุต (5 ม.)
อะแดปเตอร ์PoE
อะแดปเตอรตั์วยดึ ตัวยดึดา้นขา้ง และตัวยดึผนัง

สกร ูM4 (0.30 น้ิว / 7.5 มม.) จาํนวน 4 ตัว สาํหรั
บตัวยดึผนัง
สกร ูM4 (0.19 น้ิว / 4.7 มม.) จาํนวน 3 ตัว สาํหรั
บตัวยดึดา้นขา้ง
ประแจหกเหลีย่ม 2.5 มม. จาํนวน 1 ตัว สาํหรบัอะแด
ปเตอร์
ประแจหกเหลีย่ม 2 มม. จาํนวน 1 ตัว เพื่อยดึ Neat 
Pad กับตัวยดึผนัง



การยดึและการถอดออก

การยดึ

เลื่อน Neat Bar ไปยงัตั
วเลอืกตัวยดึท่ีเลอืก (1) เมื่อ
ใสจ่นสดุแลว้ ใหเ้อียง Neat 
Bar กลบัไปท่ีแนวนอน และ
ตรวจสอบวา่แน่นหรอืไมโ่ดย
ดงึเขา้หาตัวอยา่งระมดัระวงั

การถอดออก

เอียง Neat Bar ไปขา้งหน้า
จนสดุ (1) ดงึเขา้หาตัวคณุ 
(2) จนกระท่ังเครือ่งหยุด
และคันปลดสแีดงปรากฏขึ้น 
(3) ดนัคันปลดขึ้นแลว้ดงึ 
Neat Bar ออกจากอะแดป
เตอรตั์วยดึเบา ๆ



ขนาดและนํ้าหนกั
Neat Bar Pro

Neat Pad

35.04 น้ิว (890 มม.)

3.15 น้ิว
(80 มม.)

3.15 น้ิว
(80 มม.)

7.8 น้ิว (198 มม.)

5 น้ิว (127 มม.)

1.7 น้ิว (42 มม.)

ความกวา้ง: 35.04 น้ิว (890 มม.)
ความสงู: 3.15 น้ิว (80 มม.)

ความลกึ: 3.15 น้ิว (80 มม.)
น้ําหนัก: 6.83 ปอนด ์(3.1 กก.)

ความกวา้ง: 7.8 น้ิว (198 มม.)
ความสงู: 1.7 น้ิว (42 มม.)

ความลกึ: 5 น้ิว (127 มม.)
น้ําหนัก: 1.15 ปอนด ์(520 กรมั)



การติดตัง้และการเชื่อมต่อ
ติดตัง้

ใชส้ายเคเบลิท่ีใหม้าเพื่อติดต้ัง Neat Bar เชื่อมต่
อสายเคเบลิตามภาพประกอบ
สายเคเบลิท่ีมเีครือ่งหมาย        รวมอยูด่ว้ย สาย
เคเบลิท่ีมเีครือ่งหมาย       เป็นอุปกรณ์เสรมิและ
ไมจ่าํเป็นสาํหรบัการใชง้านพื้นฐานของระบบ

ขอ้กําหนดสาํหรบัการติ
ดตัง้ท่ีสมบูรณ์

จอภาพ
การเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต
บรกิารวดิโีอ

ขอ้กําหนดด้านสิง่แวดล้อม

อุณหภมูใินการทํางานแวดลอ้ม:
32° ถึง 95° F (0° ถึง 35° C)
อุณหภมูใินการจดัเก็บ: 5° ถึง 149° F (-15° ถึง 65° C) 
ความชื้นสมัพทัธ:์ 20% ถึง 80%
สแตนดบ์ายเครอืขา่ย: <8W (หลงัจาก 20 นาที)

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์เพิม่เติม

https://neat.no/bar-pro

Neat Bar Pro และ Neat Pad - คูม่อืผูใ้ช ้rev03

ไฟฟา้กระแสสลบั
สายเคเบลิ 9.8 ฟุต (3 ม.)

พอรต์เสรมิ (RJ45)

ดบีกั USB-C

พอรต์อีเธอรเ์น็ต
สายเคเบลิ 

16.4 ฟุต (5 ม.)

ปุม่รเีซต็เป็นค่าจากโรงงาน

จา่ยไฟผ่านอีเธอรเ์น็ต (PoE)

ปุม่รเีซต็เป็นค่าจากโรงงาน

USB-C

เอาต์พุต HDMI สาํหรบัหน้าจอภายนอก

ไมค่วรใชส้ายเคเบลิอีเธอรเ์น็ต 
16.4 ฟุต (5 ม.) ท่ีใหม้าสาํหรั
บการติดต้ังในผนัง การเดนิ
สายเคเบลิในผนังควรดาํเนิน
การโดยบุคลากรท่ีมคีุ
ณสมบติัเหมาะสมโดยใชอุ้
ปกรณ์ท่ีเหมาะสมเท่าน้ัน

ชอ่งลอ็กความปลอดภัย

WiFi

WiFi

เอาต์พุต HDMI สาํหรบัหน้าจอภายนอก

พอรต์อีเธอรเ์น็ต
สายเคเบลิ 9.8 ฟุต (3 ม.)

อินพุต HDMI สาํหรบัการแชรห์น้าจอ
เอาต์พุต HDMI สาํหรบัหน้าจอภายนอก

สายเคเบลิยาว 6.5 ฟุต (2 ม.)

อะแดปเตอรไ์ฟสาํหรั
บไฟฟา้กระแสสลบั


