Ljudinställningar Windows 7- Adobe Connect
Ljudinställningar i Windows 7 för ljud och mikrofon

Högerklicka på ljudikon i högra nedersta
hörnet på din dator. Om ljudikonen ej
syns så finns den under pilen som pekar
uppåt till vänster om klockan och datum
på din dator alternativt i kontrollpanelen.

Välj sounds(ljud)

Gå på fliken Playback(Uppspelning) för
att aktivera rätt uppspelningsverktyg (ljud
i dina hörlurar)
Verktyget som du använder för
uppspelning skall vara markerad med en
grön cirkel med bock.
De andra verktygen skall vara disabled
(inaktiverad) och ej grönmarkerade, då
kan det bli rundgång på ditt ljud. OBS!
Kontrollera att det står disabled på de
andra verktygen även om det ej är en grön
cirkel med bock på dessa verktyg.
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För att disable (inaktivera) så
högerklickar du på det verktyg som är
markerad med en grön bock och väljer
disable(inaktivera).
Och för att enable (aktivera) så
högerklickar du på det verktyg som ej är
markerad med en grön bock och väljer
enable(aktivera).

Upprepa samma procedur under fliken för
Recording (inspelning). Detta ljud gäller
din mikrofon.
Gå på fliken Recording (inspelning) för
att aktivera rätt uppspelningsverktyg.
Verktyget som du använder för
uppspelning skall vara markerad med en
grön cirkel med bock.
De andra verktygen skall vara disabled
(inaktiverad) och ej grönmarkerade, då
kan det bli rundgång i din mikrofon.
OBS! Kontrollera att det står disabled på
de andra verktygen även om det ej är en
grön cirkel med bock på dessa verktyg.

Nu är du redo för att logga in på https://connect.sunet.se och öppna ditt rum.
OBS Viktigt! Glöm ej att också göra en Meeting> Audio Setup Wizard i ditt
Adobe Connect rum.
Dessa ljud och mikrofon inställningar är bra att göra varje gång innan du
skall använda Adobe Connect.
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