
 

Veiledning i Zoom 

Vi bruker Zoom for våre møter. Det er enkelt å laste ned og er gratis å bruke. 
For å kunne få stereolyd gjennom Zoom er det et par steg som man må gå i gjennom. 
Denne veiledningen er for mac.  

 

• Pass på at du har nyeste versjon av Zoom. 
• Ved å trykke på Zoom øverst i venstre hjørne kan man trykke 

på "Check for Updates" 

 

 

• Åpne Zoom i nettleser og gå inn på 
«Settings» på din Zoom brukerprofil. 

 

• Velg "Meeting". Velg deretter "In 
Meeting (Advanced)", eller bare 
scroll nedover på siden. Ganske langt 
ned på listen over alternativer, må 
man aktivere muligheten for "stereo 
audio" og "original sound". 



 

• Åpne Zoom.us APPEN (IKKE fra nettleser) og 
logg inn. 

• Hvis man allerede er logget inn, så er det viktig 
at man logger helt ut av Zoom, og så inn igjen. 
Hvis ikke vil ikke de nye innstillingene tre i 
kraft. Det holder ikke bare å lukke vinduet.  

 

• Når man åpner appen og kommer inn i møtet, 
kan man på "Audio settings" se at en boks 
som heter "Enable stereo" har kommet opp. 

• Huk av for "Enable stereo". 

• Hvis man skal dele skjerm får man opp en
melding på din mac om å "åpne sikkerhet og 
personvern" for å gi zoom.us 
tilgangskontroll. Godta dette. 

• Hvis vi skal hjelpe deg å produsere, mikse 
eller gjøre master, trenger vi tilgang til å styre 
maskinen din. Vi vil sende en forespørsel i 
Zoom som utløser en melding på din mac om 
å "åpne sikkerhet og personvern" for å gi 
zoom.us tilgangskontroll. Dette må da 
godtas. 

Når vi skal ha møtet er det viktig at du er på et sted med godt og stabilt internett for å få det 
meste ut av timen. Da skal alt være klart:) 

http://zoom.us
http://zoom.us

