
MeetUp je špičková kamera řady ConferenceCam společnosti Logitech 
vyvinutá pro malé místnosti.  Se 120° zorným polem zabírajícím celou 
místnost, optikou s rozlišením 4K a výjimečnými zvukovými vlastnostmi 
poskytuje kamera MeetUp bezkonkurenční výkonnost v malých místnostech.
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UMÍSTĚNÍ
K dispozici jsou tři způsoby instalace kamery 
MeetUp. Kameru doporučujeme umístit pod 
monitor co možná nejblíže úrovni očí. 

A   Umístění kamery na stůl nebo polici poblíž 
monitoru.

B  Připevnění na stěnu:
 1  Připevněte držák ke stěně. Pro tento účel 

použijte vhodný typ šroubů s ohledem na 
typ stěny.

 2  Nasaďte kameru do držáku.

C  Připevnění k televizoru: 
  Na stránce www.logitech.com/support/

MeetUp je k dispozici volitelný držák pro 
připevnění k televizoru. 

PŘIPOJENÍ
Připojení kamery MeetUp probíhá stejně bez 
ohledu na to, zda plánujete využít vyhrazený 
počítač v místnosti, nebo si členové týmu 
pro zahájení konference do místnosti 
přinesou  vlastní notebook.

1 ZASUŇTE
 Zapojte kameru MeetUp do zásuvky.

2 PŘIPOJTE
  Připojte kabel USB kamery MeetUp k počítači.

3 SPUSŤTE
  Připojte monitor k počítači.  

Nyní je vše připraveno ke spuštění videohovoru!
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ZAHÁJENÍ VIDEOHOVORU
Po instalaci kamery MeetUp se ujistěte, že 
je vybrána jako výchozí kamera, reproduk-
tor a mikrofon ve vaší videokonferenční 
aplikaci1. Po dokončení tohoto kroku jed-
noduše aplikaci spusťte a vychutnejte si 
výhody vylepšeného zvuku a obrazu.

Spárování kamery MeetUp se zařízením 
Bluetooth®

Kameru MeetUp můžete využívat pro audioho-
vory se zařízením Bluetooth. Chcete-li s kame-
rou MeetUp spárovat své zařízení Bluetooth, 
postupujte takto:

1  Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na 
dálkovém ovladači, dokud poblíž objektivu 
kamery nezačne blikat modrý indikátor.

2  Přepněte své mobilní zařízení do režimu 
párování Bluetooth a vyberte „Logitech 
MeetUp“.

Kamera MeetUp je nyní připravena pro audio-
hovory. Po spárování stiskem tlačítka Bluetoo-
th na dálkovém ovladači zařízení Bluetooth 
odpojíte (spárování zůstane zachováno, avšak 
zařízení se odpojí). Opakovaným stiskem se ka-
mera připojí k naposledy spárovanému zařízení 
v dosahu.

POZNÁMKA K ROZLIŠENÍ 4K
Kabel USB 2.0 dodávaný s kamerou MeetUp 
podporuje rozlišení Full HD (až 1080p). Pokud 
plánujete využívat rozlišení 4K, použijte kabel 
USB 3.0 (není přiložen).

DALŠÍ INFORMACE
Více informací o kameře MeetUp, mimo jiné 
Často kladené dotazy, software pro aktivaci 
funkcí v různých aplikacích, postup objednává-
ní náhradních dílů a další, naleznete na stránce 
www.logitech.com/support/MeetUp

1  Bližší pokyny pro tento postup naleznete v dokumentaci příslušné aplikace.
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