
Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet.
skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com
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Har du gjort 1-3 så har du också gjort allt du behöver för att få ett konto 
på Bambuser. tänk på vilken mailadress du använder för att lösa kontot. det 
är till denna mail som all info från bambuser hamnar. adressen kan vid behov 
bytas till annan inne i dashboard/inställningar. Via mailen får man info om 
vad som händer på kontot, lösenordspåminnelse etc. Använd folkhögskola i 
användarnamnet.
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Så här ser första sidan ut. i gröna listen kan du se att den kallas för dashboard. HÄr 
gör du alla val och inställningar, länkar till sociala media, spelar in med webcam,  
ändrar lösenord/mailadress, lägger upp profilbild mm. I det översta gröna fältet 
syns 6 vita rubriker. de till höger tillhör ditt personliga konto, där hittar du 
allt som är ditt (dashboard, kontots namn, hjälp, logout). de vita rubrikerna till  
vänster tillhör bambusersidan. där hittar du alla andras filmer, konton och events.

Filma via webcam är det absolut snabbaste/enklaste sättet att komma igång. Har du 
skaffat dig ett konto så är det sen bara att klicka på: go live with webcam då hamnar 
du (om du har en inbyggd webcam i din dator) direkt i filmläge. Har du ingen inbyggd  
kamera är det läge att nu koppla in din webcam. använd headset om du saknar mikrofon 
i datorn. om det dyker upp en fråga typ nedan: klicka ALLOW så hamnar du i rutan för 
inspelning.



nu kan du göra inställningar för din inspelning: ljud- och bildkvalitet, välja typ 
av mikrofon och typ av kamera, sätta rubrik, göra klippet publikt eller privat,  
spara klippet eller bara streama. Vilka inställningar ska man välja här? det är väldigt  
olika för det beror på många olika parametrar: uppkopplingshastighet, ljusför- 
hållanden, typ av kamera  och mikrofon samt om du ska prioritera bild eller ljud. 
Bästa tipset: testa dig fram tills du har det optimala för just din inspelning. 

Här hittar du också en ruta för chat. vem som helst kan chata med dig när du är live. 
Denna chat försvinner så fort du stänger dialogrutan du är inne i. Du kan se vem som 
skriver, deras kontonamn är mer i textraden. 
*TIPS: på First Class finns chat med spara-funktion. bra komplement om man har 
livemöte via bambuser med flera personer samtidigt och man vill ha kvar alla  
kommentarer i chaten.



När du tryckt på den röda broadccasting-knappen börjar du filma. om du har ställt 
in att klippet ska vara publikt hamnar du live och syns på flera olika ställen på bamb-
user. du hamnar i liveruta på din egen sida och på bambusers första sida. är du privat 
måste man vara inloggad på ditt konto för att se sändningen. 

Det är dessa live-rutor du använ-
der när du vill livesamtala via bamb-
user, flera personer samtidigt. 
öppna ett fönster per person och 
konto. leta upp var och ens live- 
sändning så att alla syns brevid 
din egen sändningsruta. man måste 
sända i publika läget för att alla 
ska se alla. använd headset för att 
undvika problem med ljudet typ eko 
och rundgång.



På Bambusersidan kan man länka dvs följa andras konton och andra kan följa dig. 
Du gör det genom att gå in på den sida vars konto/användare du vill följa och klicka 
i rutan under profilbilden där det står Follow this user. Vill du ta bort någon du 
följer: gå till dennes sida och klicka i rutan under profilbilden där det nu står  
unfollow this user. förslagsvis kan alla folkhögkolor följa varandra.

Du kan söka efter andra konton genom att skiva in sökord  i sökrutan. det blir lätt  
för alla folkhögskolor att hitta varandra eftersom vi alla döpt våra konton  
genom att ta med ordet folkhögkosla någonstans i användarnamnet.



kalendarium - man kan lägga in händelser och flagga för olika arrangemang man har 
genom att lägga in info under rubriken event. Events syns på din egen sida samt på 
bambusers huvudsida för events över hela världen. 

för att skapa eller lägga in ett event/arrangemang/händelse går du till bambusers 
eventsida med världens alla events. uppe till höger hittar du knapp för create event 
dvs skapa ny händelse. klicka där och du får upp nytt fönster där du fyller i alla  
uppgifter kring när, var och hur.



Komma igång med mobilen:
logga in - gå till dashboard -  i högerkolumnen - starta med din mobil - mobile

varje mobil behöver en mjukvara/program för att kunna sända. du hittar rätt  
program till din mobil genom att leta i telefonlistan. klicka på den ikon som visar din 
mobilmodell så hamnar du i läge för att ladda ner mjukvaran. Spara.



När du sänder via mobilen läser  
bambuser automatiskt in mobilens 
gps-koordinater så att din film “geo- 
taggas”. detta innebär att  man på en 
karta kan se varifrån i världen du  
filmar. i översiktsrutan på användar-
ens konto syns det varifrån klippet 
kommer. geotaggningen går att stänga  
av inifrån bambuserprogrammets 
inställningar på mobilen. att geo-
tagga en webcam-sändning är lite mer 
komplicerat att göra i dagsläget.

om du har internet på din mobil så kan du göra nedladdningen direkt i mobilen  
annars kan du först spara ner på datorn och sen överföra mjukvaran till mobilen via  
bluetooth eller kabel till din mobil.

när du har installerat mjukvaran på din mobil så är det bara att öppna bambuser- 
programmet i mobilens mapp för program - ställ in inställningar för ljud, rubrik, bild-
kvalitet etc - logga in med användarnamn och lösenord (samma som när du loggar in 
på ditt bambuserkonto på nätet) - så är du igång! Tänk på att mobiler är mer känslig 
för skakningar än en webcam. rör dig så lite som möjligt och så långsamt/försiktigt 
som möjligt, zooma inte, det blir bara sämre kvalitet! Filmning med bambuser i mobilen 
tar mycket batteri så ha uppbackning med laddare eller fler batterier med dig!
Iphone har ett annat sätt att ladda ner mjukvaran på som kräver att du har visa eller 
annat kort med nätbetalning.


