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A Tolketjenesten sender deg en lenke til NAVs videomøte. Trykk på denne 
lenken. Kan du velge nettleser, er det best å åpne denne i Chrome. 
 
Anse denne lenken som personsensitiv. Vær derfor påpasselig med hvem 
du gir tilgang til videomøtet. 

 

B Du kommer da til denne siden. 
Konferansenummer skal være ferdig utfylt. Ikke endre dette. 
 

1) Skriv navnet ditt. 

 
C Påse at ikonene på knappen «Koble til» ser ut som på bildet. Dersom de 

er streket over, hold musa over og velg riktig alternativ. 
 
Trykk deretter «Koble til». 

 
D Får du spørsmål om å tillate bruk av mikrofon og kamera, trykk «Tillat». 

 



E 1) Velg mikrofon. I linjen markert med gult, ser du en blå strek som 
indikerer lydmottak. Når mikrofonen fungerer, ser vil deler av 
streken få blå farge når du snakker. Om mikrofonen ikke 
fungerer, vil denne være helt grå. Du kan klappe noen ganger for 
å se om det er utslag på mikrofonen. 

2) Velg det kamera du vil bruke. I forhåndsvisningen kan du se 
hvordan utsnittet er. 

3) Velg hvilke høyttalere du vil bruke. 
4) Trykk  evenutelt «Play test sound» for å spille av en testlyd. 

Hører man denne, fungerer høyttalerne dine.  
5) Trykk «Start» 

 
F Hvis du er den første som logger inn, vil du se dette. 

 
Etter hvert som flere kobler til, vil bildet i midten bli erstattet av kamera 
fra en av deltakerne. Det er den som har pratet sist som vises stort i 
bildet. Merk at det er noen sekunder forsinkelse på bytte av bilde. Det vil 
si at det tar litt tid fra når du begynner å prate til bildet kommer opp.  

 

 Funksjoner i NAVs videomøte 
 

G Øverst til høyre ser du ditt eget kamera. Du kan skjule dette ved å trykk 
her. Dette bildet er sjelden i veien, og det kan være en fordel å kunne se 
seg selv. La derfor dette bildet stå åpent. 

 
H Nederst, midt på skjermen, finner du disse symbolene: 

1) Skru av/på egen mikrofon – Skal ikke brukes. 
2) Skru av/på eget kamera. I skjermbildet er kamera på. 
3) Legg på 
4) Del skrivebordet ditt – kun aktuelt for skrivetolking 
5) Fildeling – Skal ikke brukes. 

 



I 1) Skru av/på egen høyttaler. Hold musa over for å justere volum. 
2) Endre hvilket kamera/mikrofon du bruker. 
3) Teknisk data om møtet – Skal ikke brukes. 
4) Skru av/på fullskjerm 

 
Om du benytter nettbrett eller mobil, bør du aktivere fullskjerm (4). 

 

J Det nederste området til venstre, er en chat. Denne fungerer for å gi 
beskjeder til hverandre. Vær oppmerksom på at alle deltakere kan se det 
som skrives her. 

 
   

 

 


