
 

 

 

 

 

 

Ansluta till samtalsrum med iOS- eller Android-enheter 

Denna manual syftar till att visa hur man ansluter mot ett samtalsrum via sin iOS- (iPhone, 

iPad m.m.) eller Android-enhet (smartphone, surfplatta m.m.) 
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Hur ansluter jag till ett samtalsrum med en iOS-enhet som 

exempelvis en iPhone eller iPad?  

 

Då Adobe Connect använder sig av Flash som en iPhone exempelvis inte har 

stöd för detta behöver du ladda ner en app för att kunna delta via din telefon.  

Appen hittar du enkelt genom att antingen söka i App store via din enhet, på din dator eller 

genom att gå till denna adress: 

http://itunes.apple.com/se/app/adobe-connect-mobile-for-ios/id430437503?mt=8 

Appen har stöd för både ljud, bild, chatt och gemensamma anteckningar. Du har alltså inte 

möjlighet att ladda upp dokument som din lärare kanske kräver ibland.  

Du kan nu delta i ett möte och detta kan du göra på två sätt, antingen genom att gå till 

http://samtal.du.se via din webbläsare i din enhet och klicka på det rum du vill ansluta till. 

När du gör detta ska du komma till en inloggningsruta. 

   

Logga in antingen som gäst eller med de användaruppgifter du fått från högskolan. När du 

klickar på ”Enter Room”  ska appen ”Adobe Connect Mobile” starta och du ska loggas in i 

1. 3. 2. 
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http://itunes.apple.com/se/app/adobe-connect-mobile-for-ios/id430437503?mt=8
http://samtal.du.se/
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mötesrummet. Om du inte kommer in i mötet titta på avsnittet ”Ansluta direkt till ett 

mötesrum”.  

Så här ser mötesrummet ut i en iPhone: 
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Ansluta direkt till ett mötesrum 

Du kan också gå in i ett rum direkt från appen om du vet vad det är för adress till rummet. 

Rummen på högskolan har adress enligt följande:  

HDa Cafe - http://connect1.du.se/cafe 

Samtalsrum 01 – 50 - http://connect1.du.se/samtalXX 

Byt ut XX mot det samtalsrumsnummer du ska in i, ex: 

http://connect1.du.se/samtal01 

http://connect1.du.se/samtal50 

Studentrum 1-30 - http://connect1.du.se/studentrumX 

Byt ut X mot studentrummets nummer, ex:  

http://connect1.du.se/studentrum1 

http://connect1.du.se/studentrum30 

NGLC Utbildningsrum – Student - https://connect1.du.se/utb_student 

Skriv in adressen i ”Enter meeting URL” och tryck på ”Next”.  

 

Välj om du ska logga in som ”Guest” eller ”Member”, väljer ni ”Guest” så skriver ni bara ett 

namn och med ”Member” använder ni de inloggningsuppgifter ni fått från högskolan. 

 

mailto:support@du.se
http://connect1.du.se/cafe
http://connect1.du.se/samtal01
http://connect1.du.se/samtal50
http://connect1.du.se/studentrum1
http://connect1.du.se/studentrum30
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Hur ansluter jag till ett samtalsrum med en Android-enhet? 

 

Beroende lite på valet av Android –enhet kan du delta i rummen direkt via 

webbläsaren om du har installerat Adobe Flash Player. Det kan du göra via 

Android Market (eller Marknad) . Dock rekommenderar vi att du istället 

använder programmet, appen, för Adobe Connect. Den hittar du på 

https://market.android.com/details?id=air.com.adobe.connectpro  

Installera enligt anvisning.  
  

mailto:support@du.se
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Hur använder jag Adobe Connect med en Android-enhet? 

 

Du börjar med att starta programmet ”Connect”, välj sedan ditt samtalsrum. 

De tre senaste rummen finns lagrade. Välj ditt samtalsrum och klicka på 

”Next”. 
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Byt ut XX mot det samtalsrumsnummer du ska in i, ex: 

http://connect1.du.se/samtal01 

http://connect1.du.se/samtal50 

Studentrum 1-30 - http://connect1.du.se/studentrumX 

Byt ut X mot studentrummets nummer, ex:  

http://connect1.du.se/studentrum1 

http://connect1.du.se/studentrum30 
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NGLC Utbildningsrum – Student - https://connect1.du.se/utb_student 

 

Välj om du vill logga in som ”Guest” eller som ”Member”. Se till att ”Secure Login” är 

förbockad. Klicka på sedan ”Enter”. 

    

Nu är du inne i rummet och kan följa det som händer. 

 

Vill du ha helskärm så tryck på meny-knappen (på din telefon/enhet) och sedan på ”Full 

Screen”. Högra bilden visar i helskärmsläget. 
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Om du klickar på ikonerna till vänster så växlar du läge.  

T.v.: share poden. Om du klickar på bilden så kan du zooma in. 

T.h.: videobilder. Klicka på namnet på den persons kamera du vill se. 

  

T.v.: Chat. Klicka på raden längst ned för att skriva och på ”Send” för att skicka. 

T.h.: Deltagarna. 

  

T.v: Notes/anteckningar. Klicka i fältet för att skriva. 
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Vi rekommenderar att ni deltar via er dator då det både blir större bild och 

möjlighet till fler funktioner finns, exempelvis att ladda upp dokument. Det kan 

också bli fördröjning om man sitter på en långsam 3G uppkoppling eller en dålig Wi-Fi 

uppkoppling. Se inte en smartphone eller en läsplatta som en ersättare till en dator utan 

som ett bra komplement. 
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NGL-Centrum 

Den här manualen är skapad av NGL-centrum. Upptäcker du felaktigheter tar vi tacksamt 

mot synpunkter via mail på adressen support@du.se.  

Vill du läsa fler manualer vänligen besök: 

Lärarmanualer: http://du.se/lararmanualer 

Studentmanualer: http://du.se/manualer 

Vill du läsa mer om NGL Centrum, gå till: www.du.se/nglc 
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