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Присъединяването към виртуална стая чрез Zoom е почти напълно автоматизиран процес. 

1. Във Вашият и-мейл ще намерите съобщение с линк за присъединяване със следната 

информация: 

 

Може да използвате връзката за присъединяване с две натискания.  

Информацията Meeting ID и Password може да използвате, ако вече имате инсталирано 

приложението Zoom и искате да се присъедините ръчно. 

 

2. При натискане на горе-посочената връзка ще бъдете пренасочени до страницата на 

Zoom. 

Ако това е първият път, в който използвате приложението, ще трябва да го свалите на 

Вашия компютър.  

 

Натиснете бутона Save File и задайте местоположение за запазване. Ако не излезе 

диалог за мястото, файлът най-вероятно ще се запази в папка Downloads. 

След изтегляне отворете приложението.  
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3. Процесът на инсталиране обикновено отнема няколко секунди.  

Когато приключи инсталирането, ще ви бъде поискано име, с което да влезете във 

виртуалната стая. 

 

 

4. Последната стъпка е да позволите да бъдат използвани говорителите и микрофона на 

Вашия компютър. 

 
Натиснете Join with Computer Audio и вече сте в стаята. 
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5. В случай, че вече имате инсталирано приложението – при натискане на линка от 

стъпка 1 ще видите следния прозорец: 

 
 

Селектирайте Zoom, и натиснете Open link за Firefox или Open Zoom за Chrome.  

Това ще ви отведе до последната стъпка, където трябва единствено да разрешите 

използването на говорителите и микрофона на Вашия компютър. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


