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Det finns flera instruktioner att läsa och titta på och gör det gärna innan du deltar i ett Zoom möte 
första gången. http://utmaning.smartamaten.se/hur-du-anvander-zoom/  

Robert Svensson visar på svenska i följande länk från Youtube som rekommenderas varmt. 
https://www.youtube.com/watch?v=On_3uf8XIbc  

Zoom Meetings via datorn. Notera att visa alla funktioner måste du föra pekaren över skärmen för 
att symboler ska bli synliga. 

OBS! 
Efter att ha laddat ned Zoom på dator eller platta välj 
”Join a Meeting”. 
 
.. 
 
 
 

Ställ in hjälpmedel såsom hörlurar och/eller mikrofon. Klicka på pilen för att välja vilka hjälpmedel 
du vill använda i Zoom.  
 
Fler inställningsmöjlifheter finns under Settings (se nedan) där man också kan testa mikrofon och 
hörlurar innan mötet.  
 

. 

 
Under ett pågående möte kan deltagare utan kamera 
välja på nedanstående alternativ genom att klicka på 
rutan med sitt namn: 
1. Mute My Audio,  
2. Start Video. 
3. Rename  (ändrar t ex stavning under pågående möte).  
4. Hide Non Video Participants (i exemplet) 
5. Hide Self View. 

 

OBS! Använd ”Sign 
up” första gången.  
Sedan använder man 
”Sign in” när man 
redan har ett skaffat 
ett konto.  

Alternativt ange 
Meeting ID enl 
exempel här bredvid. 
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Symbolen i vänstra hörnet innehåller detaljer om pågående möte, se nedan. I högra hörnet visas 
inställningar för visning av deltagarna. Notera att visa alla funktioner måste du föra pekaren över 
skärmen för att symboler ska bli synliga. 

Om du vill bjuda in ytterligare deltagare hittar du info 
om Meeting ID här.  
Inställningarna för att stänga av mikrofon, kamera mm 
finns i nederkanten och här framgår också hur många 
som deltar samt om du vill dela något från din dator 
genom att klicka på Share Screen. 
 

Vill du visa något på din dator, välj Share Screen och gör ett val och klicka på Share längst ned på 
bilden nedan. Förutom inställningarna kan du dela din skärm Share Screen för visning på datorn. 
Innan du trycker på Share välj vad du vill visa.  

 

 

 
Avsluta mötet klicka i 
nederkantens högra hörn  
Leave Meeting och bekräfta på 
nytt. 

Om deltagare utan kamera /video talar visas detta med blå text.  
. 


