
Callairí/Cluasáin:

An fhuaim ag leibheáil inchloiste?

(seachtrach) Plugáilte isteach i 
gceart? 

(cumhacht) Curtha ar súil?

Á úsáid ag an ríomaire?

Macalla a chloisint?

Seiceáil socruithe fuaime an 
ríomhaire.

Ceamara gréasáin:

(seachtrach) Plugáilte isteach i gceart? 
Chrome ag úsáid an ceamara ceart?

Cliceáil icon cheamara i mbarra seoladh 
Call Screen; seiceáil rochtain agus 
ceamara roghnaithe.

An féidir le do bhrabhsálaí gréasáin 
rochtain a fháil ar an gceamara?

Lig rochtain ar cheamara i socruithe 
príobháideachta. Lig rochtain don 
cheamara i socruithe brabhsálaí.

Bogearraí eile ag úsáid an ceamara?

(Sampla: Skype in úsáid?

Atosaigh ríomhaire ag teastáil?

Ligeann socruithe ‘firewall’ sruth físe?

Iarr cabhair theicnúil.

Ní féidir liom daoine eile a 
chloisint?

Ní féidir feiscint?

Ní féidir le daoine eile tú a 
chloisint?

Micreafón:

(seachtrach) Plugáilte isteach i gceart?

Á úsáid ag an ríomaire?

Seiceáil socruithe fuaime an ríomhaire.

Chrome ag úsáid an micreafón ceart?
Cliceáil icon cheamara i mbarra seoladh Call 
Screen; seiceáil rochtain agus micrafón 
roghnaithe.

Rochtain ar an bhrabhsálaí ar an micreafón?
Lig rochtain ar micreafón i socruithe 
príobháideachta. Lig rochtain don micreafón i 
socruithe brabhsálaí

Gan fuaim?

Call Screen nó fuaim an ghléis.

Bogearraí eile in úsáid ag an micreafón? 
(sampla: Skype in úsáid)

Atosaigh ríomhaire ag teadtáil?

Drochchaighdeán físe 
/fuaime?

Nasc idirlín?
Seiceáil luas agus latency ag 
www.speedtest.net

Daoine eile ag úsáid go leor bandwidth?

(Sampla: Breathnú ar Netflix nó YouTube).

Móideim / ródaire ag obair i gceart?

(Wifi) Téigh níos gaire don phointe rochtana.

Is féidir fadhbanna 
glaonna a shocrú trí 
chliceáil

Sonraíochtaí íosta?
Windows PC le i5 processor agus 3GB RAM 
(Windows 7 nó níos déanaí)

Apple Mac le i5 processor agus 3GB RAM 
(MacOS 10.12 Sierra nó níos déanaí)

Fón cliste nó taibléad  Android

(Android 5.1 nó níos déanaí)

iPhone (iOS 11.4+)

iPad (iOS 11.4+, iPadOS 13+)

Google Chrome is déanaí?

Seiceáil ag 
https://www.whatismybrowser.com/

Nuashonraigh an brabhsálaí ó chrome://help

Íoslódáil ag https://www.google.com/chrome/

Cabhair ceamara/micreafón : 
tinyurl.com/tsba53s 

Safari is deanaí?
Seiceáil ag www.whatismybrowser.com

Nuashronaigh an brabhsálaí ó Mac App Store

Fabhtcheartú um ghlaonna físe ‘Attend Anywhere’
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