
Instrukcija Microsoft Teams izmantošanai 

Daži pamatprincipi 

Centies izmantot ārēju mikrofonu, nevis datorā iebūvēto. Ja mikrofons ir ar vadu, tad 

pārliecinies, ka vads nav bojāts un sarunas laikā mēģini to nevirpināt. 

Centies izmantot web kameru. Ja tev ir problēmas ar interneta savienojumu vai tīklā ir 

noslodze, ieteiktu web kameru izslēgt, lai nerada problēmas. 

Ja tu nerunā, uzliec sev Mute funkciju jeb izslēdz savu mikrofonu. Video sapulcēs 

vienlaicīgi var runāt tikai viens cilvēks. Pārliecinies, ka fonā tev nav lieki trokšņi. Katrs 

troksnsis var traucēt citiem uztvert kādu runājam. 

Ja vēlies pieteikt vārdu vai izteikties, bet sarunas iet aktīvi, droši pacel roku. 

Ja ir pienācis laiks tev doties, bet aktīvi notiek sarunas, droši ieraksti čatā atvadīšanos. 

Droši izmanto čatu jeb tērzētavu, lai dalītos ar bildēm vai ko citu. 

Izmanto ikonu ar cilvēku simboliem, lai apskatītu, kas ir pievienojies. 

Ja iespējams, izmanto lietotni uz datora, nevis pārlūku. Lietotne piedāvā plašākas 

funkcionālās iespējas 



Sākotnējais logs 

Atverot nosūtītos linkus, kas izmantojami, lai pieslēgtos video zvanam, parādīsies pārlūks ar vairākām 

izvēlnēm. Ja tev ir uzinstalēta lietotne Microsoft Teams, tad pārlūks piedāvās to atvērt. Tāpat ir iespēja 

šajā brīdī izvēlēties iespēju turpināt pieslēgšanos ar pārlūku. 

Atvērt lietotni 

Atvērt pārlūkā 



Sākotnējais logs 

Pirmais logs pēc pieslēgšanās ir pārskats par audio un video iespējām. Parasti vari izmantot noklusētās 

vērtības un spiest pogu „Join now”. 

Ieslēgt/izslēgt mikrofonu 

Ieslēgt/izslēgt kameru 

Iespēja mainīt fona attēlu Pieslēgties 



Video zvana logs 

Pēc pieslēgšanās redzēsi visus cilvēkus, kas ir pieslēgušies. Augšējā labajā pusē ir dažādas opcijas saistībā 

ar mikrofonu, webkameru un citiem uzstādījumiem. 

Apskatīt cilvēkus, kas pieslēgušies 

Atvērt/aizvērt čatu (tērzētavu) 

Pacelt/nolaist roku 

Ieslēgt/izslēgt mikrofonu 

Ieslēgt/izslēgt kameru 

Papildus opcijas 



Video zvana logs (papildus opcijas) 

Zem „...” simbola iespējams izvēlēties papildus opcijas. Svarīgākās no tām: 

• Skata mainīšana (no Gallery uz Large gallery vai Together mode) 

• Fona maiņa (ļauj nomainīt fona attēlu) 

• Ierīces uzstādījumi (ļauj pārbaudīt mikrofona un kameras uzstādījumus) 

Iespēja mainīt skatu 

Iespēja mainīt fona attēlu 

Ierīces uzstādījumi 



Pieslēgšanās ar pārlūku 

Svarīgākais, izmantojot pārlūku, ir atļaut tam izmantot kameru un mikrofonu. Parasti pārlūkā izlec 

paziņojums, lai to uzstādītu. 

Atļaut pārlūkam izmantot kameru un mikrofonu 



Pieslēgšanās ar pārlūku (2) 

Pēc pieslēgšanās ir ievada logs, kurā var ierakstīt savu vārdu, kā arī apskatīt kameras un mikrofona 

uzstādījumus. 

Ievadi statusu, vārdu, uzvārdu Pieslēgties 



Pieslēgšanās ar pārlūku (3) 

Pēc pieslēgšanās pārlūkā redzēsi citus cilvēkus, kas ir pieslēgušies. Ekrāna vidū apakšā ir izvēlne ar 

papildus opcijām, piemēram, ieslēgt/izslēgt mikrofonu, ieslēgt/izslēgt kameru, atvērt/aizvērt čatu. 

Ieslēgt/izslēgt mikrofonu 

Ieslēgt/izslēgt kameru 

Atvērt papildus opcijas 

Pacelt/nolaist roku 


