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Ljudinställningar i Zoom 

Inställningar i kontot på webben 
Du behöver slå på Stereo om du inte gjort det tidigare. 

- Logga in på ditt konto på zoom.us. Logga in med SSO. Vår company domain är  
”kmh-se”. 

- Klicka på Settings till vänster och scrolla ner till inställningarna för Stereo. Slå på  
”Allow users to select stereo audio in their client settings”. 

Inställningar i programmet Zoom 
Audio Settings hittar du bl. a. vid mikrofonen längst ner till vänster i mötesfönstret.
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Ljudinställningar för musik 
Audio Settings… Automatically adjust microphone volume - ej ikryssad för musik (Volymen behö-
ver ställas med Input Level.) 
Audio Settings… Suppress background noise - Low (För att inte filtrera bort nyanser i musiken.) 
Audio Settings… Music and Proffessional audio - alla fyra kryssen ikryssade (Detta behöver bara 
göras en gång.) 

Original Sound 
Med Original Sound får du stereoljud utan begränsningar som är anpassade för tal. Original 
Sound rekommenderas för all musik. Aktivering kan göras på två olika sätt och det sker uppe till  
vänster i mötesfönstret. 

Texten på knappen för aktivering har ändrats, jämfört med den ursprungliga. 
Nu visar knappen nuvarande status. 

Original Sound, alltid för en viss mikrofon
Det är praktiskt att Original Sound alltid är påslaget för en viss mikrofon. 

- Aktivera Original Sound, alltid för en viss mikrofon, med den lilla fliken till höger. (Uppe 
till vänster i mötesfönstret.) 

Nu får du Original Sound varje gång just den mikrofonen används. Du behöver inte slå på  
Original Sound för varje möte. Rekommenderas! 
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Original Sound, för varje möte
I annat fall behöver du slå på Original Sound för varje möte.

- Aktivera Original Sound, för varje möte, genom att klicka på ”Original Sound: Off” uppe 
till vänster i mötesfönstret. 
Nu visas att Original Sound är aktiverat.

Ljudinställningar för tal 
Audio Settings… Automatically adjust microphone volume - ikryssad för tal (Nu styrs volymen 
automatiskt.) 
Audio Settings… Suppress background noise - Auto 
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