
Slik bruker du Zoom 
 
Innlogging 
I arrangementene på nettsiden eller Facebook-gruppen til CP-foreningen ligger det en Zoom-lenke. 
Det ligger også en møte-ID. Disse er unike, og forskjellige fra gang til gang. 
 
Eksempel: 
Lenke: https://zoom.us/j/94779763801 
Møte-ID: 947 7976 3801 
 
Du kan logge inn på to måter, enten ved å klikke på linken eller bruke møte-ID.  
 
For å bruke Zoom på mobil må du laste ned Zoom-appen. Gå inn på App Store eller Google Play og 
søk på Zoom, last ned og følg instruksjonene. Når du åpner den første gang ser det slik ut: 
 

 
 
Du trykker på «Join a Meeting», og fyller deretter inn møte-ID, navn og velger om du vil skru av 
lyden, bildet eller begge deler, før du trykker «Join». 
 
 



På PC/ Mac får du beskjed om å laste ned Zoom dersom du klikker på lenken. Har du allerede 
installert Zoom, kommer du direkte inn i møtet ved å klikke på lenken.  
 
Har du allerede installert Zoom kan du starte møtet ved å åpne Zoom på PC/ Mac, klikke på «Join» og 
fylle inn møte-ID: 
 

 
 
Hvis du ikke ønsker å laste ned noe, kan du åpne møtet i nettleseren din. Da går du til zoom.us og 
trykker på «Join a meeting» i menyen oppe til høyre. Da får du opp dette bildet, hvor du fyller inn 
møte-ID og klikker på «Join»: 
 

  
 
 
 
 



Etter innlogging 
 
Når du er innlogget på PC eller Mac ser det slik ut: 
 

 
 
 
Hvis det kommer opp en boks hvor det står «Join with computer audio», så trykker du på den. Hvis 
du ikke velger dette alternativet, får du ikke lyd på deg selv i møtet. Da må du logge ut og inn igjen. 
 
Symbolene som er ringet rundt (fra venstre): 
 
1. Mute ® Her kan du trykke for å skru av og på mikrofonen din. En rød strek indikerer at 
mikrofonen er av. Ønsker du å si noe, trykker du en gang på symbolet, streken forsvinner og de andre 
i møtet kan høre deg. 
 
2. Video ® Her kan du skru av og på eget kamera. En rød strek indikerer at video er av. Ønsker du at 
de andre skal se deg trykker du en gang på symbolet, streken forsvinner og de andre i møtet får opp 
bildet ditt. 
 
3. Chat ® Her kan du skrive til de andre deltakerne. 
 
4. End ® Klikk her for å forlate møtet. 


