Jak dołączyć do spotkania na Microsoft Teams

Ten przewodnik pomoże Ci dowiedzieć się więcej o korzystaniu
z Microsoft Teams oraz o tym jak dołączyć do spotkania.
Poniższy wykres pokazuje główne ikonki lub funkcje Microsoft
Teams. Kiedy już dołączysz do konferencji wideo, możesz
używać tych funkcji do komunikowania się z pozostałymi
uczestnikami (np. meeting chat pozwoli Ci na napisanie pytania
do grupy lub podniesiona ręka (raise hand) pozwoli Ci zwrócić
uwagę osoby mówiącej w danym momencie).

Camera on/off Włącz/wyłącz kamerę
Mute/Unmute microphone Wycisz/Włącz mikrofon

Share screen Udostępnij ekran
More options (includes transfer call and change background)
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Więcej funkcji (w tym przekierowanie połączenia i zmiana tła)
Time on call Czas trwania połączenia
Raise Hand Podnieś Dłoń
Meeting Chat Czat Spotkania
Participants Uczestnicy
End Call (Hang up) Zakończ połączenie (rozłącz się)
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1 Instrukcje

Jak dołączyć do spotkania Microsoft Teams - używając
przeglądarki internetowej
1. Otwórz swoje urządzenie. Twój smartfon lub tablet musi
mieć zainstalowaną kamerę oraz mikrofon abyś mógł
widzieć i słyszeć innych podczas wideokonferencji.
2. Otwórz swoje konto mailowe, którym jest
zarejestrowany Twój adres mailowy (np. Gmail
lub Outlook).
3. Otwórz wiadomość mailową z zaproszeniem wysłanym
przez organizatora spotkania.
4. Kliknij na ikonę “Join Microsoft Teams Meeting”(Dołącz
do spotkania Microsoft Teams) w wiadomości
mailowej.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie aby dołączyć do spotkania w przeglądarce
internetowej lub pobierając aplikację na swoje
urządzenie.
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Jak dołączyć do spotkania na Microsoft Teams - używając
aplikacji
1. Jeżeli jeszcze nie zainstalowałeś, przejdź do Google Play
Store i ściągnij aplikację Microsoft Teams.

2. Otwórz wiadomość mailową z zaproszeniem wysłanym przez
organizatora spotkania.
3. Przed samym rozpoczęciem spotkania kliknij na ikonę /
link “Join Teams Meeting”(Dołącz do Spotkania Teams)

4. Wybierz, aby otworzyć w aplikacji Teams, a następnie
wybierz “Join as a Guest” (Dołącz jako gość).

5. Wpisz swoje imię a następnie kliknij “Join Meeting” (Dołącz
do spotkania).

6. Zostaniesz teraz dołączony do spotkania a
organizator połączy Cię wkrótce z resztą uczestników!

4

5

Dalsze wsparcie

Wsparcie telefoniczne od Manchester Digital Champions
Posiadasz urządzenie z połączeniem do Internetu? Potrzebujesz
pomocy w obsłudze? Mamy zespół osób które mogą zaoferować
pomoc mieszkańcom Manchesteru. Wsparcie telefoniczne jest
dostępne w 15 językach.
Wyślij smsa na 07860 064128 lub email na adres
digitalinclusion@manchester.gov.uk zostaw swoje imię i nazwisko a my
oddzwonimy i pomożemy!

Pozostań w kontakcie w czasie pandemii COVID-19
Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia w uzyskaniu dostępu do
Internetu, zadzwoń na infolinię wsparcia Community COVID19 Support Helpline pod numer 0800 234 6123 lub wyślij email na adres digitalinclusion@manchester.gov.uk
Dowiedz się więcej na:
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay
_c onnected_through_covid-19_leaflets
Ten przewodnik powstał we współpracy z następującymi grupami oraz organizacjami:
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Wszystkie informacje podane w czasie pisania i dystrybucji są prawdziwe i poprawne, ale mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Dołożymy wszelkich starań, aby informacje były aktualizowane co miesiąc. Odwiedź
stronę internetową, aby uzyskać najnowszą wersję do pobrania: www.buzzmanchester.co.uk
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego przewodnika wyślij e-mail na: simon.kitchin@gmmh.nhs.uk lub
lorna.dawson@gmmh.nhs.uk
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