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Host og Presenter-innstillinger
Når Host og /eller Presenter starter MP3- og Timer Pod, vises følgende dialogboks:

Innstillinger





Timer, MP3 Player: Poden starter som standard med både Timer and MP3 Player, men disse
innstillingene kan endres om nødvendig. Verten kan endre instillingene.
Tittel: Denne meldingen vises til alle Hosts/Presenters/Participants i rommet. Skriftstørrelse
velges via rullegardinmenyen.
Tiden Er Ute: Tidsspenn for nedtelling
Start button: Denne knappen lukker dialogboksen og starter Timer med de valgte innstillingene

Avanserte innstillinger





Start Blink Når Avsluta: Dette er en valgfri funksjon, Timer starter å blinke når det angitte
antall sekunder gjenstår.
Tiden Er Ute-Beskjed: Meldingen vises så snart Timer stopper. Meldingens skriftstørrelse
velges via rullegardinmenyen.
Font, Font Size, Color: Her velger du skrifttype, -størrelse og farge for Timer.
Bakgrunnsfarge: Fargen på bakgrunnen i Adobe Connect (den kan være gjennomsiktig hvis
ønskelig)
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Eksempel på fullt konfigurerte innstillinger:
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Host and Presenter visningsvindu
Når Host klikker på start-knappen vil alle deltagerne i rommet se Timer.

Host’s valgmuligheter:




Config: Stopper Timer for alle i Adobe Connect-rommet og åpner dialogboksen for innstillinger
Restart: Starter Timer på nytt med de tidligere brukte innstillinger
Pause/Play: Setter Timer på pause. Når du klikker på Pause-knappen endres denne til Play. Når
Host klikker på Play fortsetter Timer fra tidspunktet den ble stoppet



Information: Åpner informasjonsboksen



The logo: Åpner http://connect-innovation.com/ URL i nettleseren din



Player controls: Vises når du beveger musen over dem. Brukeren kan sette på pause/spille av et
lydspor, bytte mellom lydspor, eller justere volumet
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Participant visningsvindu
Visningsvinduet for Participant ser slik ut:

Participant’s valg:


Player controls: Brukeren kan kontrollere volum eller slå av lyden



The logo: Åpner http://connect-innovation.com/ URL i din nettleser

Disclaimer
In no event shall the copyright holders of Cinab Partners AB be liable for any claim, damages or other
liability arising from, out of, or in connection with the software.
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