
MeetUp är Logitechs förstklassiga konferenskamera utformad för 
trånga rum. Med en bildvinkel på 120° som fångar rummet, 4K-optik och 
exceptionell ljudprestanda, ger MeetUp en oöverträffad upplevelse i små 
rum.
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PLACERING
Det finns tre sätt att installera din MeetUp. 
Vi rekommenderar att du placerar kameran 
under bildskärmen så nära ögonhöjd som 
möjligt. 

A   Placera på ett bord eller en hylla nära 
bildskärmen.

B  Montera på väggen:
 1  Sätt fast fästet mot väggen. Vänligen 

använd lämpliga skruvar för din väggtyp.

 2  Sätt fast kameran på fästet.

C  Montera den på TV-apparaten: 
  Ett TV-fäste finns tillgängligt som tillval på 

www.logitech.com/support/MeetUp. 

ANSLUTNING
MeetUp ansluts likadant oavsett om du 
planerar att använda en särskild dator i 
rummet, eller om dina gruppmedlemmar tar 
med sig en bärbar dator till rummet för att 
ha  mötet.

1 KOPPLA IN
 Koppla in MeetUp till strömförsörjningen.

2 ANSLUT
  Anslut USB-kabeln från MeetUp till datorn.

3 STARTA
  Anslut bildskärmen till datorn.  

Nu är du klar att inleda ditt videosamtal!
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HDMI
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STARTA ETT VIDEOSAMTAL
När du har installerat MeetUp, se då till att 
den är vald som standardenhet för kamera, 
högtalare och mikrofon i ditt videokonfe-
rensprogram1. När detta steg är slutfört 
startar du bara programmet och njuter 
fördelarna med förbättrat ljud och video.

Parkoppling av MeetUp till en  
Bluetooth®-enhet
Du kan använda MeetUp för ljudsamtal med en 
Bluetooth-enhet. Följ dessa enkla steg för att 
parkoppla din Bluetooth-enhet med MeetUp:

1  Tryck och håll ned Bluetooth-knappen på 
fjärrkontrollen tills du ser ett blinkande 
blått ljus nära kameralinsen.

2  Placera din mobila enhet i Bluetooth-par-
kopplingsläge och välj ”Logitech MeetUp”.

MeetUp är nu klar för ljudsamtal. Trycker du 
på knappen Bluetooth på fjärrkontrollen efter 
ihopparning kommer den att frånkoppla  
Bluetooth-enheten (den kommer fortfarande 
att vara ”ihopparad” men inte ”ansluten”). 
Trycker du på den igen kommer den återan-
sluta den senaste ihopparade enheten inom 
räckhåll.

ANMÄRKNING GÄLLANDE 4K-VIDEO
USB 2.0-kabeln som medföljer MeetUp har 
stöd för Full HD-video upp till 1080p. Om du 
planerar att använda 4K-video, använd en USB 
3.0-kabel (ingår ej).

FÖR MER INFORMATION
Du hittar mer information om MeetUp,  
däribland vanliga frågor, programvara för  
att aktivera funktioner i olika program,  
hur du beställer reservdelar med mera på  
www.logitech.com/support/MeetUp

1 Se programdokumentationen för mer instruktioner om hur man utför detta.
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