
MeetUp on Logitechin ensiluokkainen, pieniä neuvottelutiloja varten 
suunniteltu ConferenceCam-tuote.  MeetUpin ominaisuuksiin kuuluvat 120 
asteen kuva-ala, 4K-tarkkuus ja erinomainen ääni. Niiden avulla se tuottaa 
pienissä tiloissa lyömättömän laadukkaan kokemuksen.
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SIJOITTAMINEN
MeetUpin voi asentaa kolmella tavalla. 
Suosittelemme, että sijoitat kameran 
näytön alle mahdollisimman lähelle silmien 
tasoa. 

A  Aseta pöydälle tai hyllylle näytön lähellä.

B  Seinäkiinnitys:
 1  Kiinnitä teline seinään. Käytä seinällesi 

sopivaa ruuvityyppiä.

 2  Kiinnitä kamera telineeseen.

C  Kiinnittäminen televisioon: 
  Televisiokiinnitysteline on saatavana 

lisävarusteena osoitteesta  
www.logitech.com/support/MeetUp. 

YHDISTÄMINEN
MeetUpin yhdistäminen tapahtuu samalla 
tavoin, vaikka käyttäisit huoneeseen 
sijoitettua tietokonetta tai vaikka tiimisi 
jäsenet toisivat kannettavan tietokoneen 
kokouksen  järjestämistä varten.

1 KYTKE
 Kytke MeetUp virtalähteeseen.

2 YHDISTÄ
  Yhdistä MeetUpin USB-johto tietokoneeseen.

3 KÄYNNISTÄ
  Yhdistä näyttö tietokoneeseen.  

Nyt olet valmis aloittamaan videopuhelun!
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VIDEOPUHELUN  
KÄYNNISTÄMINEN
Kun olet asentanut MeetUpin, varmista 
että se on valittu oletuslaitteeksi video-
neuvottelusovelluksesi kamera-, kaiutin- ja 
mikrofoniasetuksissa1. Kun olet suorittanut 
tämän vaiheen, käynnistä sovellus ja nauti 
paremmasta äänestä ja videosta.

Laiteparin muodostaminen MeetUpin  
ja Bluetooth® -laitteen välille
Voit käyttää MeetUpia äänipuheluiden soit-
tamiseen Bluetooth-laitteen avulla. Yhdistä 
Bluetooth-laitteesi MeetUpiin seuraavasti:

1  Pidä kaukosäätimen Bluetooth-painiketta 
painettuna, kunnes näet vilkkuvan sinisen 
valon kameran objektiivin lähellä.

2  Aseta mobiililaitteesi Bluetooth-pariliitosti-
laan ja valitse Logitech MeetUp.

MeetUp on nyt valmis äänipuheluita varten. 
Kaukosäätimen Bluetooth-painikkeen paina-
minen pariliittämisen jälkeen katkaisee Blue-
tooth-laitteen yhteyden (se on yhä pariliitetty, 
mutta ei yhdistetty). Painikkeen painaminen 
uudelleen yhdistää toimintasäteen sisällä ole-
van viimeksi pariliitetyn laitteen uudelleen.

4K-VIDEOTA KOSKEVA HUOMAUTUS
MeetUpin mukana toimitettava USB 2.0 -johto 
tukee täysteräväpiirtovideota (1080p-tarkkuu-
teen asti). Jos aiot käyttää 4K-videota, käytä 
USB 3.0 -johtoa (ei sisälly pakkaukseen).

LISÄTIETOJA
Lisätietoja MeetUpista, esimerkiksi usein  
kysyttyjä kysymyksiä, ohjelmistoja toimintojen 
käyttöön eri sovelluksissa ja varaosien  
tilaustietoja löytyy osoitteesta 
www.logitech.com/support/MeetUp

1 Saat lisätietoja sovelluksen käyttöohjeesta.
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