
Att logga in i Adobe Connect 



Du behöver ha Flash installerat för att detta ska fungera.  
 
Du behöver ha ett headset och en kamera. Om man använder datorns 
mikrofon och vanliga högtalare så finns en ganska stor risk för rundgång.  

Att ljud och bild fungerar från just er måste ni testa fram själva med era egna 
inställningar i er egen dator.  
 
Gå gärna in i rummet och testa innan. Rummet är öppet dygnet runt och kommer inte 
att användas till något annat veckorna innan så det är riskfritt att gå in. De enda som 
kan finnas inne i rummet när du prövar är andra som prövar och det vore ju ett bra 
tillfälle att pröva  tillsammans . (Eller varför inte passa på att gå in från varsin dator så 
kan ni direkt testa att prata med varandra så att ni ser och hör att allt fungerar) 
 
För att testa er utrustning kan ni köra Audio  Setup  Wizard. Gå in under ”Meetings”  
som ni hittar i svarta listen  högst upp.  Följ instruktionerna där.  (se bild längre fram). 
 



Gå in via följande länk: : https://connect.sunet.se/vfu-info/  
(Om denna länk inte är klickbar så skriv in den manuellt i 
adressfältet) 
 
Se följande bilder kring hur du gör för att ta dig in i rummet; när 
du väl är där hur rummet ser ut, hur du gör för att starta din 
kamera och mikrofon samt hur du använder chatten.  

https://connect.sunet.se/vfu-info/


Logga in som Guest 



Skriv in fullständigt namn i  
den  namnruta som kommer upp 

Välkommen in i rummet –  
tryck enter room 

Ulla-Britt Bergdahl 



Starta din 
kamera 



Klicka på Allow 

Här hittar du Audio 
Setup Wizard 



Klicka på Start Sharing,   
då visas din kamera för övriga 



Lyssna Mikrofonen: 
 Prata, 
Slå på stäng av 

Kamera, 
Slå på stäng av 

Här kan man dela dokument 

Chatt, skriv i lilla rutan  
under, tryck enter eller på 
 pratbubblan 

Set status 
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