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Materials for interactive use of the 
Internet from the Danube-Networkers 

  
Instrucțiuni pentru utilizarea Zoom 

Când u'lizați Zoom, veți vedea un ecran cu diferite funcții, pe care vrem să le explicăm pe scurt. 

  

1

În dreapta sus: Modificarea dintre Speaker-View este modul standard (evidențiază o persoană 
care vorbește) și Gallery-View (arată fiecare par'cipant în același 'mp)

Webcam opțiuni  

(deschide/închide camera web)

Opțiuni audio: (apăsați aici o dată pentru a opri sunetul dacă doriți să discutați cu cineva acasă, 
fără a deranja conferința video, sunetul microfonului va fi oprit automat). Dacă aveți zgomot de 
fundal, opriți sunetul, dar nu uitați să porniți din nou microfonul înainte de a începe să vorbiți.

Vă arată o listă a par9cipanților în colțul din dreapta

Afișează ecranul către ceilalți par'cipanți, în caz că 
se vrea  să se arate ceva și la ceilalți

Deschide zona de mesaje pentru a trimite și 
primi mesaje (atenție: oricine le poate ci'!)

General
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2

Alegeți dacă 
doriți să 
arătați 
întregul ecran 
sau doar o 
fereastră

Toate ferestrele 
deschise sunt 
afișate. Selectați 
una pentru a o 
arăta la ceilalți.
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De aici înainte, veți găsi explicații despre opțiunile de setare, 
dar puteți lăsa și setările

 
Aici puteți modifica setările pentru camera dvs. web sau puteți selecta o cameră web diferită. 
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Apăsați aici 
pentru a opri 

arătarea ecranului
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Aici puteți schimba setările audio sau sunetul (microfon și căș' / difuzor) 

 Ul'ma opțiune este „Setări audio ...”, care vă duce la setări mai detaliate:  
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We the Danube-Networkers use the Zoom video conferencing system, e.g. to exchange 
information about the content of our projects, to try out new methods of communication and 
cooperation and to make new friends. 

e.g. in the project codanec.eu

Interested? Please get in touch with us!

contact address: 
Office Danube-Networkers, c/o ILEU e.V.,
Schweinmarkt 6, 89073 Ulm, Germany
Phone: 0731/379951-66 (office)
mail: info@ileu.net
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Apăsați aici pentru a părăsi întâlnirea

Scrieți mesaje la ceilalți participanți aici

http://codanec.eu
mailto:info@ileu.net

