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Liten handledning för att delta i ett Zoom-möte
För att via programmet Zoom kunna delta i ett digitalt möte kan Du
ansluta på tre sätt
A. Du har redan Zoom-programmet nedladdat till Din dator
B. Genom att ladda ner appen (programmet) till Din dator – ger bästa
upplevelsen av deltagandet
C. Genom att delta via Din webbläsare (browser, t. ex. Microsoft Edge eller
Google Chrome).
Sista bilden visar lite av funktionerna när Du blivit ansluten till mötet.
Anslut till mötet genom att klicka på den länk Du fått av arrangören

Här följer några bilder, som visar de tre alternativen:

Alt A
Zoom
finns på
datorn

Om Du har redan har Zoom nedladdat på Din dator får Du
direkt upp en ruta, där Du bara klickar i att Du ska ansluta
till mötet!
(Texten är på engelska på dessa bilder, det kan bli på svenska beroende på hur Din
dator är inställd)

Alt B, C
Zoom finns
INTE på
datorn

Om Du inte har Zoom-programmet på Din dator, så visas
denna bild när Du har klickat på den länk Du fått
(Texten är på engelska på dessa bilder, det kan bli på svenska beroende på hur Din
dator är inställd)

Klicka på knappen ”Launch Meeting” (Anslut till mötet)

Alt B, C
Zoom finns
INTE på
datorn

Nu ser Du två alternativ under ”Launch”-knappen
- Download now (Ladda ner programmet nu)
- Join from Your Browser (Anslut via Din webbläsare)

Klicka på det
alternativ Du
vill göra!

Alt B
Zoom finns
INTE på
datorn
Ladda ner!

Alt B: Ladda ner Zoom-programmet

Har Du valt att ladda ner programmet får Du ett meddelande nere i vänstra hörnet
om att nedladdning sker av programmet zoom.exe.
Klicka på Zoom-symbolen/Zoom_cm_ds_mXl….exe i nedre vänstra hörnet
eller klicka på pilen till vänster om texten och välj Öppna

Alt B
Zoom finns
INTE på
datorn.
Ladda ner!

Nu startar nedladdningen av Zoom-programmet – bara vänta
tills det blir klart ….

Alt B
Zoom finns
INTE på
datorn
Ladda ner!

… och Du blir automatiskt uppkopplad till mötet.
I detta exempel har inte mötesvärden startat mötet än, så bara vänta tills
mötet startas, och då får Du ett meddelande om att mötesledaren ska släppa in
Dig i mötet, vilket kan dröja en liten stund om Ni är många som ska vara med!

Alt C
Zoom finns
INTE på
datorn.
Använd
browsern!

Alt C: Delta via Din Browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox …)
Om Du i stället väljer att ansluta via Din webbläsare , klicka på
länken ”Join from Your Browser” i förra bilden.
Då visas denna bild.

Alt C
Zoom finns
INTE på
datorn.
Använd
browsern!

Fyll i Ditt namn och klicka i rutan ”I’m not a robot” och
klicka sedan på knappen ”Join”

Alt C
Zoom finns
INTE på
datorn.
Använd
browsern!

I detta exempel har inte mötesvärden startat mötet än, så bara vänta tills
mötet startas, och då får Du ett meddelande om att mötesledaren ska
släppa in Dig i mötet, vilket kan dröja en liten stund om Ni är många som
ska vara med!

Inne i När Du blir insläppt i mötet kan Du få några frågor, t.ex.
mötet ”Join audio by Computer” (Använd datorns mikrofon och högtalare). Klicka på den
Olika
funktioner

knappen.
Kontrollera sedan att Din dators ljudvolym är på!
Symbolerna i nedre vänstra hörnet betyder dels Mikrofon/ljud respektive
Videokameran. Om du klickar på dem stängs de av (rött streck över) eller sätts på
(inget rött streck).

Välj Helskärm

Ljud (Mikrofon)
och Kamera

Datorns
menyrad

Datorns
ljud

Gå ur
mötet

