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Vi använder 2 olika plattformar för digitala möten Jitsi och Zoom. Här följer enkla 
instruktioner för att logga in. Vill du ha hjälp med hur du kan koppla upp dig via te-
lefon, mobil, surfplatta eller dator. Kontakta pastor Kaisa på 0705340106 så kan hon 
hjälpa dig. 

Jitsi - använder vi främst till Bön på tisdagar 

Dator 
Denna plattform kräver ingen installation på din dator 
1. I din webbläsare gå till meet.jit.si 

2. Fyll i GräfsnäsSollebrunnBön och klicka på Start meeting 

eller klicka på denna länk  
https://meet.jit.si/Gr%C3%A4fsn%C3%A4sSollebrunnB%C3%B6n 

3. Fyll i namn och klicka på Join meeting 

 

 

Mikrofon   Kamera 

Om de är överkryssade hörs inte vad du säger respektive syns du inte. 

Jitsi via app med mötesrummet GräfsnäsSollebrunnBön        
eller via dator  

https://meet.jit.si/Gr%C3%A4fsn%C3%A4sSollebrunnB%C3%B6n

Zoom https://us02web.zoom.us/j/9256200606 
Meeting ID: 925 620 0606
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Telefon eller surfplatta 

1. Ladda ner appen Jitsi från Appstore eller Google play. 

2. Öppna appen och skriv in GräfsnäsSollebrunnBön 

Zoom - använder vi till andakter, föredrag, årsmöten etc 

Dator 

Du ansluter till ett möte genom att klicka på länken. De flesta av våra samlingar är 
på denna länk https://us02web.zoom.us/j/9256200606. Annars hittar du länken i pro-
grammet vid informationen om samlingen.  

Är det första gången du är med kommer Zoom att laddas ner och installeras på din 
dator när du tillåter det. 

Har du redan Zoom kommer du automatiskt till mötet när du klickar på länken. In-
nan du kommer in i mötet får du fråga om att använda din webbkamera, 

Välj Join with video. Du får även en fråga om ljudet, välj Join with Computer Au-
dio. 

Om problem med överföring går det att slå av videon och bara vara med på lju-
det. Om det krånglar kan det ibland hjälpa att gå ur mötet och koppla upp igen. 

Du får vänta på att bli insläppt i mötet - vi brukar börja släppa in ca 10 min innan 
samlingen startar. 

Själva mötesfönstret visas som en svart yta vid mötets början. Om andra har kame-
rorna aktiva ser du även deras kamerabilder. Om du vill kan du ändra vyn från 
Speaker View, där den som pratar visas med stor bild eller Gallery View, där alla 
visas i med lika stora bilder. Dina val påverkar inte övriga deltagares vy – det kan 
vara bra att veta! Den digitala mötesvärden kan välja att visa en som talar ex v 
mötesledare eller predikant i storbild. 

Längst ner på skärmen (på dator) finns en rad med ”knappar” - om du inte ser 
dem dra med muspekaren mot nederkanten så kommer de fram. 

Längst till vänster finns ”knappen” för att stänga av ljudet - mute eller sätta på lju-
det -unmute. Vill du kontrollera din mikrofon eller ändra mikrofon klicka på pilen till 
höger om mikrofonen.  

Bredvid mikrofonen finns kameran och där kan sätta på eller stänga av sin bild. 
Om dessa ”knappar” är överkryssade hörs du inte och syns inte. 

Jitsi via app med mötesrummet GräfsnäsSollebrunnBön        
eller via dator  

https://meet.jit.si/Gr%C3%A4fsn%C3%A4sSollebrunnB%C3%B6n

Zoom https://us02web.zoom.us/j/9256200606 
Meeting ID: 925 620 0606



	 Februari 2021
Mobiltelefon och surfplatta 

Hämta och installera appen Zoom på Appstore eller Google Play. 

När du gjort det kan du klicka på länken https://us02web.zoom.us/j/9256200606 

Eller skriva in möteskoden 9256200606 

Raden med ”knappar” finns eventuellt längst upp på din skärm, det beror lite på 
vilken surfplatta du har. 

Ringa in från knapptelefon 

Du behöver ha en telefon med en #-knapp och *-knapp 

Ring något av följande nummer 
08 4468 2488 Sweden 
08 5016 3827 Sweden 
08 5050 0828 Sweden 
08 5050 0829 Sweden 
08 5052 0017 Sweden 
08 50 539 728 Sweden 

Du kommer att mötas av en engelsk röst 
Knappa in Meeting ID: 925 620 0606  
Avsluta med # 

På fråga om participant ID tryck # ytterligare en gång 

För att sätta på/av din mikrofon tryck *6 
För att begära ordet / räcka upp handen tryck *9 

VIKTIGT!  Vi kommer inte starta ett tredje världskrig eller få jorden att rotera åt fel 
håll om vi trycker på fel knapp. Så våga försöka! Kaisa kan oftast hjälpa till och vill 
du provköra kan du höra av dig till henne på 0705340106. 

Jitsi via app med mötesrummet GräfsnäsSollebrunnBön        
eller via dator  

https://meet.jit.si/Gr%C3%A4fsn%C3%A4sSollebrunnB%C3%B6n

Zoom https://us02web.zoom.us/j/9256200606 
Meeting ID: 925 620 0606


