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Vejledning til Adobe Connect  
Opsætning af headset og webcam 

 

For at blive helt klar til at deltage i undervisningen i Adobe Connect, skal dit headset og webcam sættes 
rigtigt op. Følg trinvist vejledningerne til at sætte lyd og kamera op i god tid, før undervisningen går i gang. 

 

1. Tilslut headset før opstart af Adobe Connect 
Tilslut altid dit headset til computeren, før du går ind i Connect. Sørg også for at du ikke har slukket 
for mikrofonen, og at du har skruet op for lyden på headset og computer. 
 

2. Gennemgå Audio Setup Wizard 
Gennemgå altid hjælpefunktionen Audio Setup Wizard for at få den optimale lyd.  

 
 

3. Tilslut webcam 
Tilslut altid dit webcam til din computer, før du går ind i Connect. Kontrollér at ingen andre 
programmer benytter dit webkamera. I dit Connect-møderum højreklikker du i det store område i 
midten, og vælger "Settings". Vælg derefter dit kamera i dropdown-menuen og test dit kamera ved 
at klikke på kameraikonet med den blå baggrundsfarve. Nu skulle du gerne få et signal fra dit 
webcam. 
 

 
 
Klik på monitor-ikonet i nederste venstre hjørne og vælg Allow og Remember. Herved accepterer 
du at sende kamera- og mikrofon-signalerne i Connect, og du vil ikke se dialogboksen fremover.  
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4. Aktivér mikrofon 
Du aktiverer og kan tænde og slukke mikrofonen øverst i ruden for Connect-møderummet.  
 

 
 
NB: Når du har aktiveret mikrofonen, skal du justere dens lydniveau på din mikrofon ved at klikke 
på mikrofonen og vælge "Adjust Microphone Volume". Den bør som udgangspunkt være mellem 50 
og 60. 
 

5. Aktivér kamera  
For at sende et videosignal fra dit webcam, skal du trykke på ”Start my webcam” i øverste 
menubjælke under kameraet.  
 

 
 
Hvis du kun vil vise et fast billede af dig selv, klikker du på kamera-ikonet, mens din video er på. 
Derved fryser du videobilledet, men du mindsker også arbejdsbyrden for din computer og 
reducerer trafikken på din internetforbindelse (upload). 
 
Du er nu klar til at bruge Adobe Connect. 

Vær opmærksom på, at underviseren og de andre studerende kun kan høre og se dig i Adobe Connect, 
når I laver gruppearbejde. Når der er tavleundervisning, kan du kun stille spørgsmål via chatten.  

 

Yderligere informationer og vejledning til Adobe Connect kan du finde 
på: www.forskningsnettet.dk/connect, hvor der er udførlige vejledninger til opsætning af mikrofon og 
kamera, hjælp til lydproblemer mm. Husk, du også kan kontakte hotline (se velkomstbrev). 

 

http://www.forskningsnettet.dk/connect

