Jamulus zelf testen op Windows
Open Jamulus
Klik onderin op Connect

Kijk in de lijst van de servers, de snelste staan bovenin. Als het eerste getal op 0 staan dan is de
server vrij.
Bijvoorbeeld nu in onderstaand scherm de bovenste

Klik deze aan en je bent ingelogd
Je ziet dan het mengpaneel

Indien er staat No Name: ga in menu naar Bekijken à Profiel en zet je naam neer

Test de Microfoon:
Maak geluid, zie je groen omhoog en naar beneden gaan boven je naam? De Mic werkt

Test Geluid:
Zet Demp boven je je naam uit!
Maak geluid, hoor je dat door de koptelefoon?
Tijdens samen spelen dan zet je DEMP aan zodat je alleen de anderen hoort.
Indien je Demp Mijzelf aanzet dan hoort helemaal niemand je, deze moet dus altijd uit (tenzij je echt
even wilt dat niemand je hoort).
Problemen oplossen:
Werkt het niet? Sluit eerst alle prorgamma’s af. Start vervolgens je computer opnieuw op. Zorg ervoor
dat je eerst Jamulus opstart en goed verbindt met de server. Vervolgens start je Zoom op.
LET OP: Het kan zijn dat je apparaat ergens anders in gebruik is, we hebben dit vaker meegemaakt
b.v. in Teams of in Zoom. Hier moet je dan of een andere in en output kiezen, of de programma’s
uitschakelen.
De Microfoon en/of geluid werkt niet.
Open de instellingen door op Instellingen (boven Chat) te klikken, of via het Menu: Bekijken à
Settings

En bij het volgende scherm op ASIO instelling

Klik op het sleuteltje rechtsonder.

Kijk wat er aan staat (blauw met een driehoekje erachter is aan).
Bij Windows is het meestal zo dat Realtek de audio is vanuit de computer, let op! Als je een
koptelefoon hebt zonder driver (bv apple oortjes) dan staat die ook daartussen. Het is niet altijd
duidelijk te zien wat de hoofdtelefoon is of wat de speaker van de pc is. Dit is even uitproberen.
Onderstaande plaatje is een voorbeeld van output van de computer en de Microfoon van de
computer:

Het je een andere koptelefoon of een koptelefoon met een Microfoon, dan kijk je of jouw
koptelefoon ertussen staat.
In onderstaand geval is het een Jabra (Koptelefoon met Microfoon) aan de blauwe knopjes en
driehoekjes kun je zien dat deze nu aan staan.

Onderstaand voorbeeld is een voorbeeld waarbij het nog niet correct is. De knopjes lijken aan, maar
er zijn geen blauwe driehoekjes en de bovenste (boven In en Out) is nog grijs. Deze moet ook aan,
dan gaan ook de blauwe driehoekjes aan.

Ook kan je gemengd kiezen, bijvoorbeeld de Microfoon van (in mijn geval) Jabra en de hoofdtelefoon
via de PC
De Realtek staat aan voor Audio output
De Jabra staat aan voor alleen In.

Vooral het zoeken naar de apparaten is soms even een gedoe.
LET OP:
Bij testen met verschillende apparaten is gebleken dat een draadloze koptelefoon niet werkt!
Ik heb deze aangevinkt, ik zie een blauw knopje, maar geen blauw driehoekje. En er komt ook nog
een pop-up

Als je op Yes klikt dan kan je een ander apparaat aanvinken, maar vaak lukt dit niet en loopt hij vast,
Jamulus sluit dan af. Na opnieuw opstarten kan je andere audio kiezen.

