
Η MeetUp είναι η κορυφαία κάμερα τηλεδιασκέψεων της Logitech, σχεδιασμένη 
για χώρους συνεργασίας.  Με οπτικό πεδίο 120° που καλύπτει όλη την αίθουσα, 
οπτική τεχνολογία 4K και εξαιρετική απόδοση ήχου, η κάμερα MeetUp εξασφαλίζει 
αξεπέραστη εμπειρία σε μια μικρή αίθουσα.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Logitech MeetUp

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Υπάρχουν τρεις τρόποι να τοποθετήσετε την 
κάμερα MeetUp. Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε 
την κάμερα κάτω από την οθόνη, όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στο ύψος των ματιών. 

A   Τοποθετήστε την σε ένα τραπέζι ή ράφι κοντά 
στην οθόνη.

B  Στήριξη στον τοίχο:
 1  Στερεώστε τη βάση στον τοίχο. Χρησιμοποιήστε 

τον κατάλληλο τύπο βιδών για τον τοίχο σας.

 2  Τοποθετήστε την κάμερα στη βάση.

C  Στήριξη στην τηλεόραση: 
  Μπορείτε να αποκτήσετε μια προαιρετική βάση 

στήριξης για τηλεόραση από τη διεύθυνση  
www.logitech.com/support/MeetUp. 

ΣΎΝΔΕΣΗ
Η διαδικασία σύνδεσης της κάμερας MeetUp είναι 
η ίδια είτε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε έναν 
συγκεκριμένο υπολογιστή στην αίθουσα είτε όταν 
τα μέλη της ομάδας φέρνουν κάποιο φορητό 
υπολογιστή στην αίθουσα για τη διεξαγωγή  της 
συνάντησης.

1 ΣΎΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΡΊΖΑ
 Συνδέστε την κάμερα MeetUp στο ρεύμα.

2 ΣΎΝΔΕΣΗ
  Συνδέστε το καλώδιο USB από την κάμερα MeetUp 

στον υπολογιστή.

3 ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
  Συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή.  

Τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την κλήση βίντεο!
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HDMI
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ΕΝΑΡΞΗ ΚΛΗΣΗΣ ΒΊΝΤΕΟ
Αφού τοποθετήσετε την κάμερα MeetUp, βε-
βαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί ως η προεπιλεγ-
μένη συσκευή για την κάμερα, το ηχείο και το 
μικρόφωνο στην εφαρμογή τηλεδιάσκεψης που 
χρησιμοποιείτε1. Μόλις ολοκληρώσετε αυτό το 
βήμα, ανοίξτε την εφαρμογή και απολαύστε τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρουν ο βελτιωμένος 
ήχος και το βίντεο.

Αντιστοίχιση κάμερας MeetUp με συσκευή 
Bluetooth®

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα MeetUp 
για κλήσεις ήχου με μια συσκευή Bluetooth. Για να 
αντιστοιχίσετε τη συσκευή Bluetooth στην κάμερα 
MeetUp, ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα:

1  Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth στο 
τηλεχειριστήριο μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει 
με μπλε χρώμα η φωτεινή ένδειξη κοντά στο φακό 
της κάμερας.

2  Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αντιστοίχισης 
Bluetooth της κινητής συσκευής και επιλέξτε 
«Logitech MeetUp».

Η κάμερα MeetUp είναι πλέον έτοιμη για κλήσεις 
ήχου. Αν πιέσετε το κουμπί Bluetooth του τηλεχειρι-
στηρίου μετά την αντιστοίχιση, η συσκευή Bluetooth 
θα αποσυνδεθεί (θα εξακολουθεί να είναι «αντιστοι-
χισμένη», αλλά δεν θα είναι «συνδεδεμένη»). Αν το 
πιέσετε ξανά, θα συνδεθεί η τελευταία αντιστοιχισμέ-
νη συσκευή που βρίσκεται εντός εμβέλειας.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΊΑ ΤΟ ΒΊΝΤΕΟ 4K

Το καλώδιο USB 2.0 που συνοδεύει την κάμερα 
MeetUp υποστηρίζει βίντεο FullHD έως 1080p. Αν 
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε βίντεο 4K, χρησιμο-
ποιήστε ένα καλώδιο USB 3.0 (δεν περιλαμβάνεται).

ΓΊΑ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες για την 
κάμερα MeetUp, όπως είναι οι Συχνές ερωτήσεις, 
το λογισμικό για την ενεργοποίηση λειτουργιών σε 
διάφορες εφαρμογές, ο τρόπος παραγγελίας ανταλ-
λακτικών κ.ά. στη διεύθυνση  
www.logitech.com/support/MeetUp

1 Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση της εφαρμογής για περαιτέρω οδηγίες για το πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό.
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