
Så använder du Zoom  
- 6 enkla steg

för dig som anhörig
STARTA APPEN

Klicka igång appen Zoom
som ligger på  ”skrivbordet” 
på surfplattan eller telefonen.

Om den inte finns
så ladda hem den
"App store" eller 
"Google play"
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ANSLUT TILL ETT MÖTE

1. Klicka på knappen
 ”Join a Meeting”. Bilden 
ser olika ut beroende på om 
du har en Apple eller Android 
enhet. 
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FORTSÄTTNING - ANSLUT TILL 
MÖTET 

2. Du ska ha fått en möteskod av den 
du ska prata med. Fyll i koden (endast 
siffror) på raden kallad "Meeting ID".
3. Fyll i ett visningsnamn på raden 
under där det står "Join with a 
personal link name" eller "Grant 
MacLaren". Klicka sen på "Join". 

3. Du ska ha fått en lösenordskod 
av den du ska prata med. Koden 
består av siffror. Fyll i koden 
(endast siffror) på raden kallad 
"meeting password". Klicka 
sedan på "continue". 

Bilden nedan är tagen på en iPhone.

Så här ser det ut i en 
enhet från Apple som 
iPhone eller iPad

Så här ser det ut i en 
Andriod enhet som är en 
telefon eller surfplatta

Vy på Apple-enhet: Vy på Android-enhet:



FORTSÄTTNING - ANSLUT 
TILL ETT MÖTE 

Första gången du ansluter 
till ett möte kommer Zoom 
att ställa flera frågor till dig, 
kanske via "pop up"-rutor. 
Besvara dem. 
Efter att du loggat in för första gången, 
så kommer inte rutorna att dyka upp. 
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KAMERAN GÅR IGÅNG

Nu ser du ditt eget ansikte på 
skärmen - kameran filmar dig. 
Om du fått en fråge-ruta som gäller 
"Call using Internet Audio", välj 
att tillåta det. 

Bilden är tagen med en iPhone.
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Välj "OK" om Zoom begär 
åtkomst till kameran. 
Det kan se lite olika ut 
beroende på om du har en 
Apple eller Android enhet. 

Bilden är tagen med en Apple-enhet.

Välj "I Agree" för att 
acceptera användaravtalet.

Bilden är tagen med en iPhone.

FORTSÄTTNING 
- ANSLUT TILL ETT MÖTE
Klicka på knappen 
 ”Join with Video”.
Det kan se lite olika ut beroende 
på om du har en Apple eller 
Android enhet. 

Bilden är tagen med en iPhone.

Om det är första gången du loggar in kommer 
ytterligare några frågor, behöva besvaras. Det kan 
gälla t ex att:
- Zoom vill skicka notiser till dig. Välj "Tillåt"
- Zoom begär åtkomst till mikorfonen. Välj "Tillåt"



AVSLUTA SAMTALET OCH ZOOM

Max 40 minuter samtal 
- Du kan prata i 40 minuter, sedan 
bryter Zoom samtalet automatiskt. 
Så bäst är att själv avsluta det i tid. 

Gör stå här för att avsluta samtalet:
1. klicka på det röda ordet "Leave"     
uppe i högra hörnet.
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2. klicka på röda texten 
"Leave meeting". Det kan hända 
att du får en fråga igen om att 
lämna mötet, svara då igen.

3. klicka på surfplattans eller 
mobilens "hemknapp" för att gå 
ut ur Zoom-appen.

KLART! 


