Sådan bruger du Zoom på en tablet
Denne guide er til dig, der gerne vil bruge Zoom på en tablet, der bruger Android som styresystem, fx en
Samsung, Lenovo eller Huawei tablet. Bruger du iPad, se da vores guide til iPads.

Installer app’en Zoom på din tablet
Det første du skal gøre er at hente app’en Zoom. Gå derfor ind i Play Butik

Søg efter Zoom cloud meetings i søgefeltet og installer app’en:

Når du er færdig, bør du have denne app på din tablet:

Nu er du klar til at deltage på et Zoom-møde.

Sådan deltager du på et Zoom møde med tablet
Kort før mødestart får du via mail tilsendt et link om at deltage på et Zoom møde. Det er derfor vigtigt, at
du har adgang til din mail på din tablet.
Mødeinvitationen ser sådan her ud:

Tryk på linket og vælg at åbne det med Zoom.
Første gang du bruger app’en bliver du bedt om at acceptere vilkårene. Tryk på knappen ”I Agree”.

Herefter indtaster du dit navn i den boks, der kommer frem og klikker på Ok:

Nu skal du lige vente på, at værten lukker dig ind, skærmen ser sådan her ud:

På billedet herunder er du kommet ind på mødet. Du trykker herefter på ”Call via Device Audio”

Herefter skal du give tilladelse til, at Zoom kan optage lyd:

Så skal du give tilladelse til, at Zoom kan tage billeder og optage video:

Nu er du på med billede og lyd. Det er dig ved den røde pil:

Du ser kun én mødedeltager og dig selv. Hvis du ønsker at se alle mødedeltagere, skal du ”swipe” fra højre
mod venstre på din tablet.
Så ser din skærm sådan her ud. Bemærk, at der er en lysegul / lysegrøn ramme omkring den der taler: (den
nederste mødedeltager har ikke fået tændt for sit kamera)

Sådan deltager du i et skrivetolket zoom-møde
Skrivetolkningen sker ved, at skrivetolken deler sin skærm, hvorpå skrivetolkeprogrammet er på. Det ser
nogenlunde sådan her ud:

Når du ser skrivetolkningen, har du på en tablet desværre kun mulighed for at se én mødedeltager ad
gangen. Den du ser, er den der taler, så billedet vil skifte mellem mødedeltagerne. Ønsker du at se alle
mødedeltagerne, skal du ”swipe” til venstre. Swipe til højre igen for at vende tilbage til skrivetolkningen.
Når mødet er slut og du ønsker at forlade det, trykker du på den røde knap ”Leave” oppe i højre hjørne.
Hvis du ikke selv forlader mødet, lukker mødelederen for hele mødet, når det er slut.

Zoom på din smartphone
Du kan godt bruge zoom på en smartphone, men vær opmærksom på, at det på en mindre skærm kan
være sværere at følge skrivetolkningen samt mundaflæse mødedeltagerne.

