Guide til chromecast
Hvis du vil deltage i et af DEO’s debatmøder, og
ønsker at følge med over TV-skærmen frem for
computeren eller din smartphone, findes der, ved
hjælp af Google’s chromecast, en række muligheder
for dig som deltager. Guiden forudsætter at du i
forvejen har installeret chromecast og monteret den
du vil
i etbruges
af DEO’s
debatmøder,
ønsker at følge med
tilHvis
dit TV,
ogdeltage
kan både
både
hvis du vilog
caste
over
frem
for computeren
fra
dinTV-skærmen
computer eller
telefon
(android). eller din smartphone, findes
der, ved hjælp af Google’s chromecast, en række muligheder for dig
som deltager. Guiden forudsætter at du i forvejen har installeret
chromecast og monteret den til dit TV, og kan både bruges både hvis
du vil caste fra din computer eller telefon (android).

Chromecast via internet-browser

Chromecast via din smartphone

Du åbner f.eks. Google Chrome, Firefox eller en tredje browser

(bemærk at dette kun fungerer til android-telefoner)

1) Tryk på de tre prikker
i øverste højre hjørne i
Google Chrome

Det er endnu ikke muligt at caste direkte fra sin Zoom-app, så vi er
derfor nødt til at gøre det på en anden måde.
1) I notifikationer, i nogle tilfælde også i hovedmenuen, kan du dele din smartphone-skærm
til ved at klikke på ”Home”-applikationen

2) I menuen som herefter
dukker op, finder du
”Cast…”-bjælken
som du herefter trykker på

3) Du skal nu trykke på den enhed som du ønsker at caste til
(se eksempel nedenfor)

2) Herefter klikker du
på den enhed som du
ønsker at din smartphone skal caste til
(i dette tilfælde hedder
enheden ”soveværelse”,
men vil formentlig være
navngivet anderledes
hos jer).

3) Klik nu på ”Cast min skærm” i nederste venstre hjørne af skærmen

4) Din smartphone er nu forbundet til dit TV som vil gengive det der
vises på telefonen. Gå nu ind på zoom-appen for at starte mødet.
4) Nu er din internet-browser forbundet til dit fjernsyn, og mødet
vil, fra din fane i din browser, fremgå på din TV-skærm på samme
måde som på din computer.

