Sådan bruger du Zoom på en iPad
Før du går i gang, anbefaler vi, at du installerer Zoom på din iPad

Vent på at blive “lukket ind” af rejseværten. Skærmen ser sådan her ud:

Hvis du aldrig har brugt Zoom på din iPad før,
skal du starte med at installere app’en Zoom.
Den finder du ved at gå ind i App Store.

Michael Lauritsen’s Zoom Meeting

Herinde skal du søge efter “Zoom cloud meetings” i søgefeltet:

Når du er blevet lukket ind,
skal du trykke på
”Call using Internet Audio”.

Call using Internet Audio

Nu er du med på rejsen.
Øverst oppe på skærmen har du mulighed for at tænde og slukke for
din mikrofon, hvis det skulle blive nødvendigt.
Når du er blevet færdig med installationen,
bør du kunne se denne app på din iPad:

Switch Camera

Zoom

Gallery View

Nu er du klar til at deltage i vores onlinerejse.

Når du skal deltage i vores onlinerejse, klikker du på det link,
som vi sender til dig i en mail inden rejsen starter.
Det er derfor vigtigt, at du har adgang til din mail på din iPad,
hvis du bruger den i forbindelse med at rejse sammen med os.
Når du har åbnet mailen med linket, som vi har sendt til dig, skal du
trykke på linket og vælge at åbne det med Zoom.
Herefter indtaster du dit navn
i den boks, der kommer frem,
og klikker på ”Continue”:

Første gang du bruger app’en,
bliver du bedt om at acceptere
vilkårene for brug af Zoom.
Tryk på knappen ”I Agree”
for at komme videre.

Hvis du ønsker at se alle deltagere på rejsen,
kan du oppe i venstre hjørne
ændre instillingerne til ”Gallery View”.

Her er du

Hvis du trykker på ”Gallery View”, så du kan se alle rejsedeltagere,
ser din skærm sådan her ud. Bemærk, at der er en lysegul / lysegrøn
ramme omkring, den der taler.

Switch Camera

Speaker View

Det næste du skal give tilladelse til
er Zooms brug af kameraet.
Tryk på ”OK”.

Dernæst bliver du bedt om at deltage
med video, hvilket du accepterer når
du trykker på ”Join with Video”.

Når dagens program er slut, kan du forlade Zoom ved at trykke på den
røde knap ”Leave” i øverste venstre hjørne af skærmen. Hvis du ikke
selv gør noget, lukker rejseværterne programmet for alle deltagere.
Hvis du ryger ud af rejsen, så tryk på rejselinket igen, og gå ind på ny.

Efterfølgende skal du give tilladelse
til, at Zoom må bruge mikrofon.
Tryk på knappen ”OK”.

Til sidst spørger Zoom, om du vil modtage meddelelser.
Det er op til dig at vurdere, om du ønsker det.

Zoom på iPhone

Du kan godt bruge Zoom på en iPhone, men du skal være opmærksom
på, at skærmen er meget mindre, og at det kan være sværere at følge med.

