
MeetUp er Logitechs alt-i-ett ConferenceCam utviklet for mindre møterom. 
 MeetUp dekker hele rommet med et synsfelt på 120°, 4K-optikk og 
enestående lydytelse og leverer en uovertruffen opplevelse i små rom.
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PLASSERING
Du kan installere MeetUp på tre måter. 
Vi anbefaler at du plasserer kameraet under 
skjermen og så nært øyehøyde som mulig. 

A   Plasser det på et bord eller en hylle i 
nærheten av skjermen.

B  Veggmontering:
 1  Fest braketten til veggen. Bruk skruer som 

er egnet for veggtypen.

 2  Fest kameraet til braketten.

C  Montering på TV: 
  Du kan få tak i en brakett for  

TV-montering på Logitech.com. 

TILKOBLING
Du kan følge samme fremgangsmåte for 
å koble til MeetUp enten du planlegger å 
bruke en dedikert datamaskin i det aktuelle 
rommet eller teammedlemmene tar med seg 
en bærbar PC for å kjøre  møtet.

1 PLUGG INN
 Koble MeetUp til strømforsyningen.

2 KOBLE TIL
  Koble USB-kabelen fra MeetUp til datamaskinen.

3 START
  Koble TV-en til datamaskinen.  

Nå er du klar til å starte videosamtalen

USB

HDMI
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STARTE ET VIDEOANROP
Etter at du har installert MeetUp, må 
du kontrollere at kameraet er valgt som 
standardenhet for kamera, høyttaler og 
mikrofon i videokonferanseprogrammet 
ditt1. Når du har fullført dette trinnet, 
kan du starte programmet og oppleve 
fordelene med forbedret lyd og video.

Opprette en parvis tilkobling mellom 
MeetUp og en Bluetooth®-enhet
Du kan starte lydanrop på MeetUp ved hjelp 
av en Bluetooth-enhet. Slik oppretter du en 
parvis tilkobling mellom Bluetooth-enheten 
og MeetUp:

1  Trykk og hold inne Bluetooth-tasten på 
fjernkontrollen til du ser et blinkende 
blått lys i nærheten av kameralinsen.

2  Sett mobilenheten i tilkoblingsmodus for 
Bluetooth, og velg Logitech MeetUp.

MeetUp er nå klart for lydanrop. Hvis du 
trykker på Bluetooth-tasten på fjernkon-
trollen når du er parvis tilkoblet, kobles 
Bluetooth-enheten fra (enheten er fortsatt 
«parvis tilkoblet», men tilkoblingen er ikke 
aktiv). Hvis du trykker på tasten en gang til, 
koples enheten til den siste enheten som var 
parvis tilkoplet, innen rekkevidde.

MERKNAD OM 4K VIDEO
USB 2.0-kabelen som leveres med MeetUp, 
støtter full HD-video opptil 1080p. Hvis du 
planlegger å bruke 4k videooppløsning, bør 
du bruke en USB 3.0-kabel (ikke inkludert).

FOR MER INFORMASJON
Du finner mer informasjon om MeetUp, 
inkludert Vanlige spørsmål, programvare for 
å aktivere funksjoner i ulike programmer, 
hvordan du bestiller reservedeler og mer,  
på www.logitech.com/support/MeetUp

1 Se programdokumentasjonen for å finne ut hvordan du gjør dette.
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