Before starting the application, if possible, prepare headphones with a microphone

1. Download and install actual zoom program, if you have installed the current version after opening the link from
invitation run the meeting in the ZOOM program
Download link
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
2. After starting the program, check the audio configuration or skip this step if you are sure that the zoom
application has been configured correctly.
a) The ZOOM program starts audio playback, if you hear the sound confirm with "Yes", if you don't hear it select the
right device in the "speaker" list.
b) The ZOOM program starts the sound capture, say a few words and the program will play them back to you after a
while, if you hear your voice confirm with "Yes" if you do not select the right device in the "microphone" list.
After testing the configuration, click the "Join with Computer Audio" button to join the meeting.
4. you joined the meeting, remember to mute the microphone when not in use.
To participate in the meeting, please refer to the icons

On/Off microphone

On/Off camera

On/Off list of participants

On/Off chat window

Choosing a interpretation version

On/Off screen sharing
The above function is used to share presentations.

Przed uruchomieniem aplikacji jeśli to możliwe przygotuj słuchawki z mikrofonem
1. Pobierz i zainstaluj aktualną wersję programu zoom, jeśli posiadasz zainstalowaną aktualną wersję po otwarciu
linku z zaproszenia uruchom spotkanie w programie ZOOM
Link do pobrania
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
2. Po uruchomieniu programu sprawdź konfigurację audio lub pomiń ten krok jeśli masz pewność że aplikacja zoom
została poprawnie skonfigurowana.
a) Program ZOOM rozpoczyna odtwarzanie dźwięku, jeśli słyszysz dźwięk potwierdź przyciskiem „Yes”, jeśli
nie słyszysz wybierz na liście „speaker” właściwe urządzenie.
b) Program ZOOM rozpoczyna przechwytywanie dźwięku, powiedz parę słów a program odtworzy Ci je po
chwili, jeśli słyszysz słyszysz swój głos potwierdź przyciskiem „Yes”, jeśli nie wybierz na liście „microphone”
właściwe urządzenie.
3. Po przetestowaniu konfiguracji kliknij przycisk „Join with Computer Audio” aby dołączyć do spotkania.
4. Dołączyłeś do spotkania, pamiętaj aby wyciszyć mikrofon gdy nie jest używany.
Aby brać udział w spotkaniu zapoznaj się z ikonami

wł/wył mikrofonu

wł/wył kamery

wł/wył listy uczestników

wł/wył okienka chatu

Włączenie i wybór wersji tłumaczenia

Wł/wył udostępniania ekranu
Powyższa funkcja służy do udostępniania prezentacji.

