Instruktioner på svenska
Surfplatta eller mobil (sid 2)

Dator (sid 3)

Instructions in english
Tablet or Mobile (page 4)

Computer (page 5)

ltu.se

Följ dessa instruktioner
för att dela din skärm
Kontrollera att du är ansluten till något av de trådlösa
nätverken eduroam eller LTU.

Ladda ner till surfplatta eller mobil
Sök i din appbutik efter ”MirrorOp Presenter”
eller skanna QR-koden nedan och starta appen:

1
I appen väljer du det du vill dela.

2
Tryck på playknappen.

3
Skriv in IP-numret som syns på den stora skärmen.

4
Skriv in den fyrsiffriga kod som syns på den stora skärmen och klicka OK.

5
OBS! Kom ihåg att avsluta delningen genom att klicka på stoppknappen.

Tekniska problem? Börja med att
koppla ifrån det trådlösa nätverket
och vänta i 10 sekunder, anslut därefter
till nätverket eduroam eller LTU. Löser
inte detta ert problem, vänd er till IT
Servicedesk som finns vid entrén till
biblioteket.
Gå till förstasidan

Följ dessa instruktioner
för att dela din skärm
Kontrollera att du är ansluten till något av de trådlösa
nätverken eduroam eller LTU.

Ladda ner till dator
Installera och starta:
(Apple Mac/Macintosh)
https://mypages.lib.ltu.se/macintosh.dmg
(Microsoft Windows)
https://mypages.lib.ltu.se/windows.msi

1
Skriv in IP-numret som syns på den stora skärmen
och klicka på Connect.

2
Skriv in den fyrsiffriga kod som syns på den stora skärmen och klicka OK.

3
Klicka på triangeln eller vänta tills en playknapp visas. Klicka på
knappen och din bildskärm delas då till den stora skärmen.

4
OBS! Kom ihåg att avsluta delningen genom
att klicka på stoppknappen.

5
OBS! Kom ihåg att avsluta delningen
genom att klicka på stoppknappen.

Tekniska problem? Börja med att
koppla ifrån det trådlösa nätverket
och vänta i 10 sekunder, anslut därefter
till nätverket eduroam eller LTU. Löser
inte detta ert problem, vänd er till IT
Servicedesk som finns vid entrén till
biblioteket.
Gå till förstasidan

Follow these instructions
to share your screen
Make sure you are connected to either eduroam or LTU WiFi network.

Download to your Tablet or Mobile
Search ”MirrorOp Presenter” in your App Store
or scan the QR-code below and start the app:

1
Inside the App you select what to share

2
Press the Play button.

3
Enter the IP-number visible on the large screen.
.

4
Enter the four digit code visible on the large screen.

5
NB! Remember to stop sharing by clicking the Stop button.

Technical issues? Start by disconnecting
your device from the WiFi network and wait
for 10 seconds, then reconnect to the network eduroam or LTU. If you are still having
issues then please contact IT Servicedesk
located at the entrance of the library.
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Follow these instructions
to share your screen
Make sure you are connected to either eduroam or LTU WiFi network.

Download to your Computer
Install, and start:
(Apple Mac/Macintosh)
https://mypages.lib.ltu.se/macintosh.dmg
(Microsoft Windows)
https://mypages.lib.ltu.se/windows.msi

1
Enter the IP-number that is visible on
the large screen and click Connect.

2
Enter the IP-number that is visible on the
large screen and click Connect.

3
Click on the triangle or wait until a Play button displays.
Click on the Play button and the screen of your computer
will be shared onto the large screen.

4
NB! Remember to stop sharing by clicking the Stop button.

Technical issues? Start by disconnecting
your device from the WiFi network and wait
for 10 seconds, then reconnect to the network eduroam or LTU. If you are still having
issues then please contact IT Servicedesk
located at the entrance of the library.
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