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Börja med att ladda ned Zoom-appen till din telefon eller surfplatta. Har du en iPhone/iPad hittar du den 

på Appstore, har du en Android finns den på Google-play. 

Länk till Zoom-app för iPhone/iPad: https://itunes.apple.com/us/app/id546505307 

Länk till Zoom-app för Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 
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- Starta appen, tryck på ”Join a meeting” (pil 1). 

 Delta i årsmötet på Zoom 

Den här guiden vill hjälpa dig att via en telefon eller surfplatta delta i församlingens årsmöte på Zoom. Bil-

derna här nedanför är hämtade från en iPad, men det ser ungefär likadant ut på en iPhone eller Android. 

Komma igång med Zoom via telefon eller surfplatta 
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- Skriv in ”Meeting ID” och ditt eget namn. 

- Lämna inställningarna för Audio och Video som 

de är. 

- Tryck på ”Join” (pil 2). 
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- Tryck på ”Join with video” (pil 3). 

Nu får du vänta en liten stund på att 

mötesledaren släpper in dig i mötet 

4 - Tryck på ”Call using internet audio”” (pil 4). 

Om allt fungerat som det ska är du nu inne i mötet! 

Att delta i ett Zoom-möte (förklaring av symbolerna i Zoom-fönstret) 

Nu är du förhoppningsvis inne i mötet. När du trycker lätt på skärmen dyker panelen här ovan upp.  

En kort förklaring till panelen: 

1. Här väljer du hur deltagarna i mötet ska visas på din skärm. 

2. Byt mellan främre och bakre kamera 

3. Lämna mötet. 

4 och 5. Slå av/på ljud och bild (här bestämmer du om andra ska se/höra dig). För att mötet ska fungera 

bra ska ljudet vara av och bilden vara på. 

6. Används endast av mötesledaren 

7. Klicka på ”Participants” för att få en lista över vilka som är med på mötet. 

8. Klicka på ”More” (tre punkter) för att få upp en ruta med ytterligare alternativ.  

(se bild till höger) 

9. Begära ordet: Klicka på ”More” och sedan ”Raise hand” (pil 9).  

Mötesledaren ser då att du begärt ordet och det blir snart din tur.  
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