
MeetUp er Logitechs bedste ConferenceCam designet til små mødelokaler. 
 MeetUp har et synsfelt på 120° så hele lokalet kan ses, 4K-optik og 
enestående lyd hvilket giver en uovertruffen oplevelse i et lille lokale.
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PLACERING
MeetUp kan installeres på tre måder. 
Vi anbefaler at placere kameraet under 
skærmen så tæt på øjenhøjde som muligt. 

A  Anbring det på et bord eller en hylde tæt 
på skærmen.

B  Montering på væggen:
 1  Fastgør beslaget på væggen. Husk at 

anvende den korrekte type skruer til den 
pågældende væg.

 2  Sæt kameraet på beslaget.

C  Montering på et tv: 
  Monteringsbeslaget til et tv kan anskaffes 

via www.logitech.com/support/MeetUp. 

TILSLUTNING
MeetUp tilsluttes på samme måde uanset 
om der anvendes en fast computer i 
lokalet eller teamet medbringer en bærbar 
computer til  mødet.

1 TILSLUT
 Slut MeetUp til strømforsyningen.

2 FORBIND
  Forbind USB-kablet fra MeetUp til computeren.

3 START
  Slut skærmen til computeren.  

Nu kan du starte et videoopkald.
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SÅDAN STARTES EN  
VIDEOSAMTALE
Efter MeetUp er installeret, skal du kontrol-
lere at det er valgt som standardenhed for 
kamera, højtaler og mikrofon i dit program 
til videokonferencer1. Når dette er gjort, 
skal du bare starte programmet og så kan 
du få glæde af fordelene ved forbedret lyd 
og video.

Sådan forbindes MeetUp til en  
Bluetooth®-enhed
Det er muligt at foretage lydopkald med  
MeetUp via en Bluetooth-enhed. Følg disse 
enkle trin for at etablere binding mellem din 
Bluetooth-enhed og MeetUp:

1  Tryk på Bluetooth-knappen på fjernbetje-
ningen, og hold den nede indtil lyset tæt på 
kameralinsen blinker blåt.

2  Kontrollér at din mobilenhed er klar til at 
etablere binding via Bluetooth, og vælg 
"Logitech MeetUp".

MeetUp kan nu anvendes til lydopkald. Hvis du 
trykker på Bluetooth-knappen på fjernbetje-
ningen efter der er etableret binding, afbry-
des forbindelsen til Bluetooth-enheden (der 
er stadig "etableret binding" men den er ikke 
"tilsluttet"). Hvis du trykker på knappen igen, 
tilsluttes den nærmeste enhed der sidst blev 
etableret binding til.

BEMÆRKNING VEDRØRENDE 4K-VIDEO
USB 2.0-kablet der er inkluderet med MeetUp, 
understøtter Full HD-video (op til 1080p). Hvis 
du vil anvende 4K-video, skal du bruge et USB 
3.0-kabel (ikke inkluderet).

FLERE OPLYSNINGER
Du kan finde flere oplysninger om MeetUp, 
f.eks. ofte stillede spørgsmål, software der kan 
aktivere funktioner i forskellige programmer, se 
hvordan du bestiller reservedele og meget mere 
på www.logitech.com/support/MeetUp

1Du kan finde flere oplysninger i programvejledningen om hvordan du indstiller dette.
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