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Sida 2

Webbläsare

Tryck på webbläsaren 
för att komma ut på 
internet.



Sida 3

Zoom

Skriv zoom.us i 
adressfältet, tryck 
Enter.



Sida 4

Startsidan

Du är nu på Zooms 
startsida.

Börja med att klicka på
SIGN UP, ITS FREE.



Sida 5

Födelsedatum

Börja med att fylla i ditt 
födelsedatum - månad, dag 
och år.

Klicka sen på Continue.



Sida 6

E-post

Fyll i din e-post adress och 
klicka på Sign up.

Har du redan ett Google-
eller Facebook konto, kan 
du använda den 
inloggningen istället.



Sida 7

Bekräfta

Zoom skickar ett mail till 
den e-postadress du angivit, 
för att bekräfta ditt konto. 
Klicka på Confirm.



Sida 8

Aktivera

Kolla din mail.

I mailet du fått från Zoom 
aktiverar du nu ditt konto 
genom att klicka på 
Activate Account.



Sida 9

Skola?

Skapar du ett konto för 
skolans vägnar?

Svara vilket som stämmer 
för dig, ja eller nej och 
fortsätt sedan genom att 
klicka på Continue.



Sida 10

Förnamn och efternamn

Fyll i ditt för- och 
efternamn. Därefter skriver 
du ditt lösenord och 
bekräftar det igen på nästa 
rad.

Fortsätt genom att klicka 
på Continue.



Sida 11

Tipsa andra

Du kan tipsa dina vänner 
om Zoom. Fyll då i deras e-
postadresser och klicka på 
Invite.

Det går även bra att hoppa 
över detta moment genom 
att klicka på Skip this step.



Sida 12

Nu är ditt konto klart!

Du kan om du vill göra ett 
testmöte, klicka då på Start 
Meeting Now.

Eller gå vidare till ditt konto klicka 
då på Go to My Account.



Sida 13

Ladda ner app till dator eller enhet

Du laddar enkelt ner Zooms 
app till din dator eller enhet 
genom att söka fram 
Download Center Zoom och 
väljer det alternativ som 
gäller för din dator eller 
enhet.



Sida 14

Installerat

Nu är appen installerad och 
du kan logga in eller vara 
med i ett möte du kallats 
till.

Lycka till!



Sida 15

Funk-IT Lyftet är ett samarbete mellan:
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