
MeetUp to zaawansowana kamera konferencyjna firmy Logitech przeznaczona do małych 
pomieszczeń.  Dzięki obejmującemu całe pomieszczenie polu widzenia 120°, optyce 4K i 
unikatowej jakości dźwięku rozwiązanie MeetUp zapewnia niezrównane doświadczenia w 
niewielkich pomieszczeniach konferencyjnych.
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UMIEJSCOWIENIE
Istnieją trzy sposoby instalacji kamery 
MeetUp. Zalecane jest umieszczenie kamery 
poniżej monitora możliwie najbliżej poziomu 
oczu. 

A   Umieść kamerę na stole lub półce w 
pobliżu monitora.

B  Montaż na ścianie:
 1  Przymocuj uchwyt do ściany. Użyj 

odpowiedniego typu śrub w zależności od 
typu ściany.

 2  Przymocuj kamerę do uchwytu.

C  Montaż na telewizorze: 
  Opcjonalny uchwyt do montażu na 

telewizorze jest dostępny na stronie  
www.logitech.com/support/MeetUp. 

PODŁĄCZANIE
Podłączanie kamery MeetUp odbywa się 
w ten sam sposób, niezależnie od tego, 
czy planowane jest użycie dedykowanego 
komputera w pomieszczeniu, czy też 
członkowie zespołu będą zabierać laptop 
do pomieszczenia w celu przeprowadzenia 
 spotkania.

1 PODŁĄCZ
 Podłącz kamerę MeetUp do zasilania.

2 POŁĄCZ
  Podłącz kabel USB kamery MeetUp do 

komputera.

3 URUCHOM
  Podłącz monitor do komputera.  

Teraz możesz rozpocząć rozmowę wideo!

USB

HDMI
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ROZPOCZYNANIE POŁĄCZENIA 
WIDEO
Po zainstalowaniu upewnij się, że kamera 
MeetUp jest wybrana jako domyślne urzą-
dzenie dla kamery, głośnika i mikrofonu w 
aplikacjach do obsługi wideokonferencji1. 
Po wykonaniu tego kroku wystarczy uru-
chomić aplikację i korzystać z ulepszonego 
obrazu i dźwięku.

Parowanie kamery MeetUp z  
urządzeniem Bluetooth®

Kamery MeetUp można używać do połączeń 
głosowych na urządzeniu Bluetooth. Aby spa-
rować urządzenie Bluetooth z kamerą MeetUp, 
wykonaj te proste czynności:

1  Naciśnij przycisk Bluetooth na pilocie i przy-
trzymaj go do chwili, gdy obok obiektywu 
kamery zacznie migać niebieska lampka.

2  Wprowadź urządzenie mobilne w tryb paro-
wania Bluetooth i wybierz kamerę „Logitech 
MeetUp”.

Teraz można używać kamery MeetUp do obsłu-
gi połączeń głosowych. Naciśnięcie przycisku 
Bluetooth na pilocie po sparowaniu spowoduje 
odłączenie urządzenia Bluetooth (urządze-
nie pozostanie „sparowane”, ale nie będzie 
„połączone”). Ponowne naciśnięcie przycisku 
spowoduje ponowne połączenie z ostatnim 
sparowanym urządzeniem w zasięgu.

UWAGA DOTYCZĄCA OBRAZU 4K
Dołączony do kamery MeetUp kabel USB 2.0 
obsługuje obraz w rozdzielczości FullHD do 
1080p. Jeśli planowane jest użycie obrazu 4K, 
należy użyć kabla USB 3.0 (brak w zestawie).

WIĘCEJ INFORMACJI
Dodatkowe informacje dotyczące kamery  
MeetUp, w tym często zadawane pytania, 
oprogramowanie do włączenia funkcji w róż-
nych aplikacjach, sposób zamawiania części 
zamiennych i inne, można znaleźć na stronie  
www.logitech.com/support/MeetUp

1 Odpowiednie instrukcje można znaleźć w dokumentacji aplikacji.
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