
A MeetUp a Logitech legjobb ConferenceCam terméke tárgyalótermekbe. A 
hihetetlen 120°-os látótérrel, 4K optikával és rendkívüli hangteljesítménnyel 
a MeetUp felülmúlhatatlan élményt biztosít a kis terekbe.
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ELHELYEZÉS
A MeetUp három különböző módon 
helyezhető el. Javasoljuk, hogy a kamerát 
szemmagassághoz minél közelebb helyezze 
el a monitor alatt. 

A   Helyezze egy asztalra vagy egy polcra a 
monitor közelében.

B  Rögzítés falra:
 1  Erősítse a konzolt a falra. Kérjük, a 

fal anyagához megfelelő csavarokat 
használja.

 2  Erősítse a kamerát a konzolra.

C  Elhelyezés TV-n: 
  A www.logitech.com/support/MeetUp 

webhelyen vásárolhat külön rögzítőt, 
amellyel a kamerát a TV-hez rögzítheti.

CSATLAKOZÁS
A MeetUp csatlakoztatása független 
attól, hogy egy a helyiségben elhelyezett 
számítógépen használja, vagy ha valamelyik 
munkatársa hozza magával hordozható 
számítógépét  a megbeszélésre.

1 ÖSSZEKÖTÉS
 Kösse össze a MeetUp kamerát az áramforrással.

2 CSATLAKOZTATÁS
  Csatlakoztassa az USB-kábelt a MeetUp 

termékhez és a számítógéphez.

3 INDÍTÁS
  Csatlakoztassa a TV-t a számítógéphez. 

Készen is áll a videohívás indítására.
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VIDEOHÍVÁS INDÍTÁSA
A MeetUp telepítése után győződjön meg 
róla, hogy ez van kiválasztva alapértelme-
zett kameraként, hangszóróként és mikro-
fonként a videokonferencia alkalmazásá-
ban1. Ezután egyszerűen csak indítsa el az 
alkalmazást, és élvezze a feljavított hang- 
és videoélményt.

A MeetUp párosítása egy Bluetooth® 
eszközhöz
A MeetUp használható hanghívásokhoz is egy 
Bluetooth eszközzel. A MeetUp és a Bluetooth 
eszköz párosításához végezze el az alábbi egy-
szerű lépéseket:

1  Nyomja le, és tartsa lenyomva a 
Bluetooth-gombot a távirányítón amíg a 
kamera lencséje mellett kéken villogni nem 
kezd a jelzőfény.

2  Állítsa a mobileszközét Bluetooth-párosítás 
módba, és válassza a „Logitech MeetUp” 
terméket.

A MeetUp készen áll a hanghívásaira. Ha a pá-
rosítást követően a távirányítón megnyomja a 
Bluetooth-gombot, a Bluetooth-eszköz lecsat-
lakozik (továbbra is „párosítva” lesz, de nem 
lesz „csatlakoztatva”). A gomb újbóli megnyo-
másakor újra csatlakoztatja a hatótávolságon 
belül található utolsó párosított eszközt.

MEGJEGYZÉS A 4K VIDEÓT ILLETŐEN
A MeetUp termékhez mellékelt USB 2.0 kábel 
a Full HD-felbontású videót támogatja (max. 
1080p). Ha 4K-felbontású videót kíván használ-
ni, kérjük, használjon egy USB 3.0 kábelt (nem 
része a csomagnak).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A www.logitech.com/support/MeetUp webol-
dalon további információkat találhat a MeetUp 
termékről, többek közt a Gyakori kérdéseket, 
a különböző alkalmazások funkcióinak en-
gedélyezéséhez szükséges szoftvert, illetve a 
cserealkatrészek rendelésére vonatkozó infor-
mációkat

1 Az erre vonatkozó részletes utasításokért tanulmányozza az alkalmazás útmutatóját.
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