REFERENTIEGIDS

Logitech MeetUp

MeetUp is de beste ConferenceCam van Logitech ontworpen voor
teamruimtes. M
 et een gezichtsveld van 120° dat de hele ruimte omvat,
4K-optics en buitengewone audioprestaties, biedt MeetUp een onovertroffen
ervaring in kleine ruimtes.

PLAATSING

U kunt uw MeetUp op drie manieren
installeren. We raden aan de camera
onder de monitor en zo goed mogelijk op
ooghoogte te plaatsen.

A 	Plaats op een tafel of plank dichtbij de
monitor.

B Bevestiging aan de wand:
1	Bevestig de beugel aan de wand. Gebruik
de juiste soort schroeven voor het type
wand.

VERBINDING

Of u nu een aparte computer in de
vergaderruimte gebruikt of een van uw
teamleden een laptop meebrengt om de
vergadering te houden, de verbinding van
MeetUp g
 aat als volgt:

1

AANSLUITEN

2

VERBINDEN

Sluit MeetUp aan op een stopcontact.

	Sluit de USB-kabel van MeetUp aan op de
computer.

3 STARTEN

	Sluit de monitor aan op de computer.
U bent nu klaar voor uw videogesprek!

2	Bevestig de camera op de beugel.

HDMI

USB

C Bevestiging aan de tv:
	
Een optionele tv-bevestigingsbeugel is
verkrijgbaar op
www.logitech.com/support/MeetUp.
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Afstandsbediening
N.B. Niet alle toepassingen bieden ondersteuning voor de knoppen
Gesprek beantwoorden en beëindigen.
USB-kabel van
5m

Stroomadapter

Belangrijke
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Wandmontagebeugel
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Hardware voor
wandmontage

MeetUp aan een Bluetooth®-apparaat
koppelen
U kunt MeetUp voor audiogesprekken gebruiken met een Bluetooth-apparaat. Volg deze
simpele stappen om uw Bluetooth-apparaat
aan MeetUp te koppelen:

Aan-uit

Microfoon
dempen

Zorg dat MeetUp in uw videovergadertoepassing als het standaardapparaat voor
camera, speaker en microfoon is geselecteerd 1. Wanneer deze stap is voltooid, start
u de toepassing op en geniet u van de voordelen van verbeterde audio en video.

Documentatie

1	Houd de Bluetooth-knop op de afstandsbediening ingedrukt tot er bij de cameralens
een blauw lampje knippert.
2	Zet uw mobiele apparaat in Bluetoothkoppelingsmodus en selecteer 'Logitech
Meetup'.
MeetUp is nu klaar voor audiogesprekken. Als
u na het koppelen op de Bluetooth-knop op de
afstandsbediening drukt, verbreekt u de verbinding met het Bluetooth-apparaat (het zal
nog steeds 'gekoppeld' zijn, maar niet 'verbonden'). Als u dan weer op de knop drukt, maakt
MeetUp opnieuw verbinding met het laatst
gekoppelde apparaat binnen bereik.

OPMERKING OVER 4K-VIDEO
De USB 2.0-kabel inbegrepen bij MeetUp
ondersteunt Full HD-video tot 1080p. Voor
4K-video gebruikt u een USB 3.0-kabel (niet
inbegrepen).

VOOR MEER INFORMATIE
Voor extra informatie over MeetUp, zoals
veelgestelde vragen, software om functies in
verschillende toepassingen in te schakelen,
hoe vervangingsonderdelen te bestellen en
meer gaat u naar www.logitech.com/support/
MeetUp

Raadpleeg de documentatie over de toepassing voor verdere instructies.

© 2017 Logitech. Logitech, Logi en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Alle andere handelsmerken
zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Microsoft, Windows Vista, Windows en het Windows-logo zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze handleiding. De informatie hierin is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

