Om du använder en iPhone eller iPad

1. Då du deltar i ett Zoom-möte för första gången med en Windowsdator eller
iPhone eller iPad så gäller följande:

1.1. Klicka på länken du fått för Zoom-mötet (antingen via e-post eller webbsidorna)
1.2. Då du allra första gången använder Zoom ber webbsidan dig ladda ner och
installera Zoom. Gör det.
1.3. Du kan även välja alternativet att inte ladda ner applikationen, utan endast
använda webbläsaren. Det här alternativet är vanligtvis kvalitetsmässigt sämre, så
välj hellre att ladda ned appen.
1.4. Tryck på Download Now vid texten: Don’t have Zoom Client installed? Tryck Download
Now när den visas.

2.1 iPhone instruktioner
Använd alltid iPhone vågrät.
Då du vill se verktygen på din mobila skärm, skaka din mobil litet så verktygen
kommer fram och du kan nu använda dem.

På din iPhone har du följande knappar i Zoom-läge nere från vänster:
1. Mute = ljudet på eller av (ser ut som en äggkopp)
2. Videokamera på eller avstängd
3. Participians = mötesdeltagarna. Klicka på knappen så ser du vilka personer som
deltar i mötet. Klicka knappen på nytt och göm deltagarlistan.
4. More = tre punkter (...) här finns följande saker:
a. Security, (endast mötesvärden använder detta ställe)
b. Record to the Cloud (endast mötesvärden använder detta ställe)
c. Raise Hand = du vill säga något
d. Applådera, tumme upp etc. visar din reaktion
e. Cancel = backa
f. Chat = du kan skicka meddelande till alla eller någon speciell
g. etc.
Uppe till vänster:
1. Välj kamera fram eller bak
2. Zoom-knappen i mitten visar på vilket Zoom-möte du är
3. Röd/vita END. Denna knapp trycker du när du vill avsluta ditt deltagande i
mötet.

2.2. iPadinstruktioner
På din iPad har du följande knappar i Zoom-läge

Från vänster:
1. Live-knappen (röd/vit), genom att trycka den avslutar du din sits i Zoom-möte
2. I mitten Zoom, där ser du detaljerna för ditt Zoom-möte: lösenord etc.
3. Äggkoppen = mikrofon på eller av. Då mikrofonen visar ett snett rött streck över är
din mikrofon avstängd.
4. Videokamera, gäller samma sak som för mikrofonen
5. Participants = mötesdeltagarna. Klicka knappen så ser du vilka personer som
deltar på mötet. Klicka knappen på nytt och göm deltagarlistan.
6. More = tre punkter (...) här finns följande saker:
a. Security, (mötesvärden använder detta ställe)
b. Record to the Cloud (mötesvärden använder detta ställe)
c. Raise Hand = du vill säga något
d. Applådera, tumme upp etc.
e. Cancel = backa
7. Chat = du kan skicka meddelande till alla eller någon speciell

Under Live-knappen har du en kamerabild. Genom att trycka på den så använder du
antingen kameran framtill eller kameran på iPadens baksida.

Kom ihåg att skaka din iPad eller iPhone ibland om du
vill se de olika knapparna på skärmen.

