
MeetUp, Logitech'in küçük toplantı odaları için tasarlanan birincil konferans 
kamerasıdır.  Odayı kapsayan, 120° FOV, 4K optiklerin sunduğu sıra dışı ses 
performansıyla, MeetUp emsalsiz BİR küçük oda deneyimi sağlar.
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YERLEŞTİRME
MeetUp'ınızı kurmanın üç yolu vardır. 
Kamerayı, monitörün aşağısına, göz 
hizasına mümkün olduğunca yakın şekilde 
yerleştirmenizi öneririz. 

A   Monitöre yakın bir masa ya da rafa 
yerleştirin.

B  Duvar montajı:
 1  Kelepçeyi duvara takın. Lütfen duvar 

türünüze uygun türdeki vidaları kullanın.

 2  Kamerayı kelepçeye takın.

C  TV montajı: 
  www.logitech.com/support/MeetUp 

adresinde isteğe bağlı TV montajı kelepçesi 
bulunmaktadır. 

BAĞLANTI
MeetUp'ı bağlamak salonda ayrılmış bir
bilgisayarı kullanmayı planlıyor olun ya da
ekip üyeleriniz toplantıyı gerçekleştirmek
için salona bir dizüstü bilgisayar getirmesi 
gerekir.

1 FİŞE TAKIN
 MeetUp'ı fişe takın.

2 BAĞLAYIN
  MeetUp'ın USB kablosunu bilgisayara bağlayın.

3 BAŞLATIN
  Monitörü bilgisayara bağlayın.  

Artık görüntülü aramanızı başlatmaya hazırsınız

USB

HDMI
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GÖRÜNTÜLÜ ARAMA  
BAŞLATMA
MeetUp'ı kurduktan sonra, MeetUp'ın video 
konferans uygulamanızda kamera, hopar-
lör ve mikrofon için varsayılan olarak seçili 
olduğundan emin olun1. Bu adım tamam-
landıktan sonra, uygulamayı başaltın ve 
gelişmiş ses ve görüntünün avantajlarının 
keyfini çıkarın.

MeetUp'ı bir Bluetooth® aygıtla  
eşleştirme
Bluetooth aygıtla, MeetUp'ı sesli aramalar için 
kullanabilirsiniz. Bluetooth aygıtınızı MeetUp 
ile eşleştirmek için, aşağıdaki basit adımları 
izleyin:

1  Kamera lensinin yakınında yanıp sönen 
bir mavi ışık görünceye kadara uzaktan 
kumandadaki Bluetooth düğmesini basılı 
tutun.

2  Mobil aygıtınızı Bluetooth eşleştirme modu-
na geçirin ve “Logitech MeetUp”ı seçin.

Artık MeetUp sesli aramalar için kullanmaya 
hazırdır. Eşleştirme sonrası uzaktan kumanda-
daki Bluetooth düğmesine basmanız Bluetooth 
aygıtın bağlantısını keser ("eşleştirme" devam 
eder ancak "bağlı" olmaz). Buna tekrar bas-
manız, aralık dahilindeki eşleştirilen son aygıtı 
yeniden bağlar.

4K VIDEO İLE İLGİLİ NOT
MeetUp ile birlikte verilen USB 2.0 kablo Full HD 
videoyu (1080p'ye kadar) destekler. 4K videoda 
kullanmayı planlıyorsanız, lütfen USB 3.0 kablo 
kullanın (ürünle birlikte verilmez).

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN
SSS, çeşitli uygulamalardaki işlevleri etkinleş-
tirme yazılımları, yedek parça siparişi verme 
ve daha fazlası dahil, MeetUp hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için şu adrese bakın: 
www.logitech.com/support/MeetUp

1 Lütfen bunu nasıl yapacağınıza ilişkin ayrıntılı yönergeler için uygulama belgelerine bakın.
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