
                         SiećInO - Spotkanie ON-LINE na platformie ZOOM

                                          Instrukcja Obsługi

1) po kliknięciu w ( otrzymany na adres e-mail)   link pojawia się ekran, gdzie trzeba wpisać imię 
i nazwisko (lub inną nazwę)  oraz zaznaczyć, że nie jest się robotem, a następnie wcisnąć niebieski 
przycisk "join":

2) należy zaakceptować politykę prywatności klikając "I agree":



3) jeżeli wejdziemy chwilę za wcześnie - pojawi się taki widok, spokojnie czekamy (przeglądarka sama się 
odświeży)

4) pojawi się okno dołączania do spotkania:

5) chwila oczekiwania aż zaakceptujemy uczestnika:



6) czekamy na połączenie:

7)Dołączamy głosowo (mikrofon + słuchawki) - klikamy join audio (niebieska strzałka). 
    W miejscu białego kwadratu pojawią się obecni uczestnicy

8) Dołączamy głosowo - wybieramy „computer audio” i „join audio by computer”



9) może się pojawić pytanie czy udostępniamy mikrofon, należy się zgodzić

10) łączymy się z wideo klikając start wideo ( inni uczestnicy będą widzieć obraz z naszej kamerki):

11) może pojawić się pytanie o udostępnienie kamery, podobne do tego z punktu 9, zgadzamy się na 
udostępnianie. Powinien nam się pojawić obraz z naszej kamerki w prawym górnym rogu



12) włączanie chatu - dla tych którzy nie mają mikrofonu, lub po prostu chcą coś napisać - klikamy chat 
(strzałka po lewej) a następnie klikamy w polu wpisywania po prawej i piszemy. Wiadomości wysyłamy 
wciskając "enter" na klawiaturze

13) podczas spotkania mówić będzie jedna osoba na raz, pozostałe będą wyciszane.
Jeżeli chcemy coś powiedzieć, "podnosimy rękę", jak w szkole.
klikamy na "participants" ( gdzie możemy zobaczyć nazwy wszystkich uczestników, oraz kto w danej chwili
mówi), a następnie "raise hand". Klikając "raise hand" ponownie - opuszczamy rękę

14) pojawi się znaczek podniesionej ręki - Koordynator spotkania będzie wiedział, że chcemy coś 
powiedzieć i później udzieli nam głosu. Klikając "raise hand" ponownie - opuszczamy rękę





A) w razie gdyby były problemy z dołączeniem ( wyświetli nam się takie okno po kliknięciu w link), 
klikamy „launch meeting”

A1) będzie chciało żebyśmy zainstalowali aplikację, albo ją włączyli. NIE zgadzamy się ( anuluj)

A2) wraca nas do okna z A1, ale bogatszego o "join from your web browser" w który klikamy. Dalej 
powinno już iść bez przeszkód od punktu początku opisu




