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Zoom Client for Meeting -ohjelman asentaminen
Osallistujat kutsutaan Zoom-istuntoon sähköpostiviestillä, kalenterikutsulla tai linkillä 
oppimisalustalla. Linkkiä klikkaamalla selain aloittaa asentamaan Zoom Client for Meeting 
-ohjelman tai jos se on jo asennettuna selain avaa suoraan ohjelman.

1. Zoom client for Meeting ohjelman asentaminen alkaa linkin klikkaamisen jälkeen 
evästeiden hyväksymisellä painamalla “Agree and proceed” nappia oranssilla pohjalla ja 
sovelluksen asennustiedoston tallentamisella omalle tietokoneelle painamalla “Tallenna 
tiedosto” nappia

2. Tiedoston lataamisen jälkeen avataan ladattu asennustiedosto klikkaamalla .exe-
päätteisen tiedoston nimeä (Tiedostonimi saattaa vaihdella)
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3. Ohjelman asennustiedoston avaamisen jälkeen näet latauspalkin jonka jälkeen jälkeen 
ohjelma alkaa käynnistämään Zoom-istuntoa.

4. Kirjoita nimesi kohtaan “Enter your name”, jos kouluttaja on sen asettanut istunnon 
asetuksista osallistujien lisättäväksi jonka jälkeen paina “Join meeting nappia”. Hyväksy 
seuraavaksi palvelun ehdot ja yksityisyysasetukset painamalla “I agree” nappia.
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Äänen testaaminen
Tässä voi tapahtua 2 eri vaihtoehota. Jos et näe alla olevaa ruutua, hyppää sivulle 6!

Testataksesi äänien toimimisen paina ensin punaisen nuolen osoittamaa nappia

Jatkuu alempana
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Tämän jälkeen eteen avautuu seuraavanlainen valikko:

Painamalla “Test Speaker” nappia pitäisi soittoäänen kuulua kaiuttimista

Jos kuulet äänen, paina samasta paikasta “Stop” nappia.

Testataksesi mikrofoonin toimivuutta, paina “Test mic” nappia ja puhu muutama sana.Tämän 
jälkeen paina “Recording” nappia samasta paikasta kuin “Test mic” nappia ja äänesi pitäisi kuulua 
takaisin kaiuttimista

Jatkuu alempana
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Kun olet saanut nämä tehtyä, voit painaa punaisen nuolen osoittamaa rastia
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Jos sivulla 3 olevaa näyttöä ei näy ja näkyy alla oleva ruutu, paina kohdasta Test Speaker and Microphone

 Soittoääni pitäisi kuulua automaattisesti. Jos kuulet sen, vastaa kysymykseen Yes. 

Speaker-valikosta painamalla nuolen alaspäin voit valita toisen äänilähteen, jos sinulla on 

niitä useampi käytössä etkä kuullut ääntä. Kokeile jokaista mahdollisuutta kunnes kuulet 
äänen
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Mikrofonin testaamisessa puhu muutama sana ja pidä tauko. Jos kuulet oman äänesi tauon
jälkeen, vastaa kysymykseen Yes. Microphone-valikosta voit valita toisen mikrofonilähteen,
jos sinulla on niitä useampia käytössä ja et kuullut omaa puhettasi. 

Tämän jälkeen tulee alla oleva näyttö jossa paina “Join with Computer Audio”
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Tämän jälkeen paina sinisellä pohjalla olevaa “Join with Computer Audio” painiketta jonka 
jälkeen olet mukana kokouksessa.
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