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1. Klicka på länken i mejlet du fått 
med inbjudan till mötet.

2. Zoom öppnas, du väntar tills…

3. Du ser dig själv i bild och du 
klickar på knappen Join with
Video för att ansluta till mötet 
med bild/kamera.

4. Därefter kan du hamna i ett 
”virtuellt” väntrum om värden 
har aktiverat det, vänta i så fall 
tills du blir insläppt.

5. Klicka till sist på Join with 
Computer Audio för att ansluta 
med ljud/mikrofon.
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Obs: Första gången du ansluter till 
ett zoom-möte, ska du ladda ner en 
webb-klient, se separat dokument!
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Tips: Besök webbsidan zoom.us för mer information. 
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Ansluta till Zoom-möte med dator



Inställningar under Zoom-möte med dator

Visning – välj mellan
Speaker View: Den som 
pratar visas i stor bild. 
Gallery View: Alla lika stora.
Fullscreen: Aktivera eller 
lämna fullskärmsläge.

End: Klicka för 
att lämna 
mötet.

Reactions: Klicka på 
Raise Hand för att 
räcka upp handen eller 
på olika ikoner för att 
visa dina reaktioner.

Participants:
Klicka för att 
visa en del-
tagarlista.
Klicka på ditt 
namn, More 
och Rename
för att ändra 
namnet.

Video - välj mellan
Stop Video: Kameran är på, 
klicka för att stänga av. 
Start Video: Kameran är av (rött 
streck visas), klicka för att slå på.

Ljud – välj mellan
Mute: Mikrofonen är på, 
klicka för att stänga av. 
Unmute: Mikrofonen är 
av (rött streck visas), 
klicka för att slå på.
Tips: Stäng gärna av 
mikrofonen när du bara 
ska lyssna.

Chat: Skicka 
textmed-
delanden 
mellan 
deltagarna.

Klicka på skärmen för 
att visa panelerna om 

de inte syns!

Share Screen:
Dela din skärm 
med deltagarna 
(om värden 
tillåter det).

Zoom-Guide-BJ.210228



Inställningar under Zoom-möte med surfplatta/mobil

Visning - välj mellan
Speaker View / Active 
Speaker: Den som 
pratar visas i stor bild.
Gallery View: Alla lika 
stora.

Leave: Tryck för 
att lämna mötet.

More - diverse mer
Raise Hand: Tryck för 
att räcka upp handen.
Chat: Skicka text-
meddelanden mellan 
deltagarna.
Reagera: Tryck på 
olika ikoner för att 
visa dina reaktioner.

Camera: Välj mellan 
främre eller bakre.

Participants: Tryck 
för att visa en del-
tagarlista.
Tryck på ditt namn 
och Rename för 
att ändra namnet.

Video - välj mellan
Stop Video: Kame-
ran är på, tryck för 
att stänga av. 
Start Video: Kame-
ran är av (rött 
streck visas), tryck 
för att slå på.

Share Screen
Dela din 
skärm med 
deltagarna 
(om värden 
tillåter det).

Ljud - välj mellan
Mute: Mikrofonen 
är på, tryck för att 
stänga av. 
Unmute: Mikrofo-
nen är av (rött 
streck visas), tryck 
för att slå på.
Tips: Stäng gärna 
av mikrofonen när 
du bara ska lyssna.

Tryck på skärmen för att visa panelerna om de inte syns. 
Panelernas placering skiljer sig åt mellan olika enheter.
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Ansluta till Zoom-möte med surfplatta/mobil

1. Du måste ha appen ZOOM Cloud 
Meetings installerad på din 
enhet, hämta den i App Store 
eller Play Butik. 

2. Klicka på länken i mejlet du fått 
med inbjudan till mötet.

3. Zoom-appen öppnas och när du 
ser dig själv i bild trycker du på 
knappen Join with Video för att 
ansluta till mötet med 
bild/kamera.

4. Därefter kan du hamna i ett 
”virtuellt” väntrum om värden 
har det aktiverat, vänta i så fall 
tills du blir insläppt.

5. Klicka till sist på Call using
internet Audio för att ansluta till 
mötet med ljud/mikrofon.
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Tips: Besök webbsidan zoom.us för mer information. 
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