
 

Brukerveiledning i Zoom 

 

Introduksjon: 

Lag deg en personlig Zoombruker på www.zoom.us der du registrerer samme egen e-

postadresse du har oppgitt til arrangør/Zoom-operatør og ett personlig passord.  

Deretter laster du ned Zoom applikasjonen som heter «Zoom client for meetings» fra 

www.zoom.us/downloads. Åpne Zoom applikasjonen og logg deg inn med e-postadressen og 

passordet du registrerte tidligere.  

NB!: Dersom du ikke har tillatelse fra din bedrift til å laste ned Zoom applikasjonen vil det 

være mulig å være med fra nettleser. Google Chrome, Mozilla Firefox eller Chromium Edge 

er best egnet til bruk av Zoom 

Zoom-operatør vil sende deg URL-lenke til møtet/webinaret en dag i forveien til din e-post. 

Se at riktige mikrofon og kamerainnstillinger er valgt og at dette fungerer i god tid før du skal 

presentere. Her er en veiledning: 

 

Mikrofon: 

Se at du har trykket «Join with computer sound” når du kommer inn i webinaret/møtet.  

  

 

Du vil hverken kunne snakke eller kunne høre noe i Zoom før du har trykket dette valget.  

 

http://www.zoom.us/
http://www.zoom.us/downloads


 

 

 

 

Se at riktig mikrofon er valgt i mikrofoninnstillingene i Zoom ved å trykke på pilen som peker 

oppover ved mikrofonsymbolet nederst i venstre hjørne i Zooms menylinje. 

 Slik ser mikrofonsymbolet ut når mikrofonen er skrudd av. Ingen i 

møtet vil høre deg om du prater 

 

For å skru av og på mikrofon underveis i møtet trykker man midt på mikrofonsymbolet. 

 Når symbolet ser slik ut vil du kunne prate og alle i møtet vil høre deg. 

Trykk på symbolet igjen for å skru mikrofonen din av. 

Om du har en ekstern mikrofon tilgjengelig, så bruk gjerne den.  Det vil gi bedre 

lydkvalitet.   

 

Video: 

Se at riktig kamera er valgt fra kamerainnstillingene i Zoom ved å trykke på pilen som peker 

oppover ved kamerasymbolet som befinner seg rett til høyre for mikrofonsymbolet i Zooms 

menylinje. Det vil vise en meny over alle kameraer tilkoblet din maskin. Trykk på den du skal 

bruke. 

 Slik ser kamerasymbolet ut når kameraet ditt er skrudd av. Ingen i 

møtet vil kunne se deg. 

 

For å skru av og på kamera underveis i møtet trykker man midt på kamerasymbolet. 



 Når symbolet ser slik ut vil kamerabildet ditt være synlig for alle i 

møtet og alle vil kunne se deg. Trykk på symbolet igjen for å skru av kamerabildet ditt for alle 

i møtet. De vil da ikke kunne se deg lenger. 

 

Lys: 

Se til at du har god belysning i rommet der du befinner deg. Ansiktet ditt skal være godt 

belyst uten mye skygger. Om det er vinduer og dagslys tilgjengelig sett deg foran vinduet på 

den måten sikrer du deg fint og naturlig lys og ansiktet ditt kommer tydelig frem på kamera. 

Dersom det ikke er vinduer der du befinner deg ta gjerne i bruk en bordlampe og rett lyset 

mot ansiktet ditt. 

 

Internett-tilkobling: 

Pass på at du har god og stabil internett-tilkobling ved lokasjonen du presenterer fra. Zoom 

har et minimumskrav på minst 5Mbps opplastnings- og nedlastningshastighet for å kunne 

sende og motta høykvalitets lyd og videobilde til alle deltakere. Se at du sikrer deg et 

minimum på 5Mbps hastighet ved å teste nettlinjen før du går inn i møtet. Du kan teste 

netthastigheten din her: https://www.speedtest.net/  

Koble gjerne maskinen din opp med kabel fra ruteren din hvis mulig for å sikre at tilkoblingen 

ikke faller ut underveis i møtet. 

 

 

IK Hero’s årsmøte på Zoom: 

Styret er samlet fysisk i ett rom. Andre deltagere kan være med via Zoom.  

 

 

For å be om ordet kan du bruke knappen REACTIONS på menylinjen. Velg RAISE HAND. 

 

                                                                                                                    

https://www.speedtest.net/


 

 

Under møtet skal dere la kamera være på, men mikrofonen deres skal være av, (MUTE) 

 

 

 

Hvis du trenger hjelp til å komme inn i møtet, eller trenger hjelp underveis kan du kontakte 

meg på: 

nils@conventor.no 

93438020 

 

Mvh 

Nils Apeland 
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