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Sử dụng Skype
Xem các mẹo gọi điện thoại có hình bằng Skype.

Skype là gì?
Skype là một trong những ứng dụng gọi điện thoại 
có hình phổ biến nhất thế giới, cho phép mọi người 
gọi điện thoại có hình miễn phí không hạn chế. Quý 
vị có thể tải Skype từ internet, và Skype cũng sử 
dụng được trên máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông 
minh. Skype cũng được cài đặt sẵn trong nhiều máy tính chạy Windows.
Để tải Skype, xem trang www.Skype.com.

Tôi có thể gọi cho ai trên Skype?
Quý vị có thể gọi cho bất cứ người nào sử dụng Skype. Những người này có thể nằm 
trong danh sách liên lạc hiện có của quý vị, hoặc quý vị có thể thêm liên lạc của họ vào 
Skype.
Quý vị không thể gọi số khẩn cấp hoặc các số 1300 trên Skype.

Tốn bao nhiêu tiền?
Gọi điện thoại cho người khác cùng sử dụng Skype là miễn phí.
Quý vị có thể gọi điện thoại thông thường bằng Skype, nhưng cuộc gọi đó không miễn 
phí.

Thêm liên lạc
Trước khi có thể gọi ai đó bằng Skype, quý vị cần thêm họ 
vào danh sách liên lạc Skype của quý vị. Có hai cách để thêm 
người vào danh sách:
• Skype có thể sử dụng danh sách liên lạc hiện có của quý vị. 

Khi sử dụng Skype lần đầu tiên, quý vị có thể được hỏi liệu 
quý vị có cho phép Skype truy cập danh sách liên lạc của 
quý vị hay không.

• Quý vị có thể tìm kiếm người khác trong Skype bằng cách 
sử dụng thanh công cụ Tìm kiếm (Search).
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Sử dụng Skype

Sử dụng thanh công 
cụ Tìm kiếm Skype
Để tìm một ai đó bằng thanh 
công cụ Tìm kiếm Skype, hãy 
nhấp chuột vào đó và gõ một 
trong các thông tin sau:
• Tên người đó (và có thể là cả 

địa điểm, nếu có quá nhiều 
người trùng tên).

• Số điện thoại của người đó.
• Địa chỉ email của người đó.
Khi kết quả tìm kiếm hiện ra, nhấp 
chuột vào tên người đó. Nó sẽ hiển thị thông tin sơ lược về người đó.
Cuối cùng, nhấp chuột vào Add to contacts (Thêm vào danh sách liên lạc). Một 
tin nhắn sẽ được gửi đến người đó để xin phép được thêm vào danh sách liên 
lạc của quý vị. Khi họ chấp nhận, quý vị có thể gọi cho họ trên Skype.

Gọi điện thoại có hình trên Skype
Để thực hiện cuộc gọi có hình, chỉ cần làm 
theo các bước sau:
1. Chọn tên người cần gọi từ danh sách liên lạc. 

Trang thông tin sơ lược về họ sẽ hiển thị.
2. Nhấp chuột vào nút gọi điện thoại có hình 

để gọi điện.
3. Thiết bị của người đó sẽ đổ chuông. Khi họ 

chấp nhận cuộc gọi (bằng cách nhấp vào 
nút nghe điện thoại màu xanh), cuộc trò 
chuyện có hình sẽ bắt đầu.

4. Kết thúc cuộc gọi bằng cách nhấn vào nút 
tắt cuộc gọi màu đỏ.

Trong suốt cuộc gọi, quý vị sẽ nhìn thấy mặt người quý vị gọi chiếm gần trọn 
màn hình. Quý vị cũng sẽ nhìn thấy khuôn mặt của quý vị trong một ô nhỏ ở bên 
dưới. Việc này là để cho quý vị biết mình trông như thế nào đối với người bên 
kia.
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Thêm người
Quý vị có thể thêm người vào cuộc gọi có hình 
Skype. Nhấp vào nút + hoặc nút …. để thêm 
người. Quý vị sẽ được hỏi muốn đưa thêm 
người nào vào.

Bắt đầu cuộc gọi
Sau khi quý vị đã thêm tất cả vào danh sách 
liên lạc của quý vị, việc gọi điện thoại qua Skype thật dễ dàng chỉ bằng cách chọn 
tên người muốn gọi và nhấp hoặc gõ vào nút gọi điện thoại. 
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