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Χρήση του Skype
Διαβάστε παρακάτω αυτές τις σημαντικές συμβουλές για βιντεοκλήσεις με Skype.

Τι είναι το Skype;
Το Skype είναι μια από τις πιο δημοφιλείς
εφαρμογές βιντεοκλήσεων παγκοσμίως,
επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν
απεριόριστες βιντεοκλήσεις δωρεάν. Μπορείτε να
κατεβάσετε το Skype από το διαδίκτυο και λειτουργεί σε επιτραπέζιους υπολογιστές,
φορητούς υπολογιστές, tablets και smartphones. Το Skype έρχεται επίσης προεγκατεστημένο σε πολλούς υπολογιστές με Windows. Για να κατεβάσετε το Skype,
επισκεφθείτε το www.Skype.com.

Ποιους μπορώ να καλέσω με το Skype;
Μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Skype. Μπορεί να είναι είτε
στην υπάρχουσα λίστα των επαφών σας, ή μπορείτε να τον προσθέσετε στο Skype.
Δεν μπορείτε να καλέσετε στο Skype αριθμούς εκτάκτων αναγκών ή αριθμούς που
αρχίζουν με 1300.

Πόσο κοστίζει;
Η κλήση άλλων ατόμων που χρησιμοποιούν Skype είναι δωρεάν.
Μπορείτε επίσης να καλέσετε κανονικά τηλέφωνα με Skype,
αλλά αυτό δεν είναι δωρεάν.

Προσθήκη επαφών

Mary
Prasad

Για να μπορέσετε να καλέσετε κάποιον στο Skype, πρέπει
πρώτα να τον προσθέσετε στη λίστα των επαφών σας Skype.
Υπάρχουν δύο τρόποι να προσθέσετε άτομα:
• Το Skype μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα λίστα
των επαφών σας. Όταν ξεκινάτε το Skype για πρώτη
Προσθέστε άτομα στη λίστα
φορά, μπορεί να σας ρωτήσει αν θέλετε να του δώσετε
των επαφών σας για το
Skype
την άδεια να έχει πρόσβαση στην λίστα των επαφών σας.
Dominic
Sally
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Χρήση του Skype
• Μπορείτε να αναζητήσετε άτομα
στο Skype χρησιμοποιώντας τη
γραμμή αναζήτησης.

First Name

Bob
Online

Mark Smith, Italy

Πώς να
χρησιμοποιήσετε τη
γραμμή αναζήτησης του
Skype

Bob

Mark Smith
Italy
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Προσθήκη
επαφής
Add contact

Για να βρείτε κάποιον
χρησιμοποιώντας τη γραμμή
Προσθέστε άτομα στη λίστα των επαφών σας
αναζήτησης Skype, κάντε κλικ στη
για το Skype
γραμμή και πληκτρολογήστε ένα από
τα παρακάτω:
• Το όνομα του ατόμου (και πιθανόν το μέρος που μένει εάν υπάρχουν πάρα πολλά
άτομα με το ίδιο όνομα).
• Τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου.
• Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου
Όταν εμφανιστεί μια λίστα αποτελεσμάτων, κάντε κλικ στο όνομα του ατόμου. Αυτό
θα εμφανίσει το προφίλ του.
Τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στις επαφές. Αυτό θα στείλει ένα μήνυμα
στο άτομο ζητώντας την άδειά του να προστεθεί στη λίστα των επαφών σας. Όταν
δεχτεί, θα μπορέσετε να καλέσετε το άτομο αυτό με το Skype.

Πώς να κάνετε μια βιντεοκλήση
με το Skype

Bob
0:00

Για να κάνετε μια βιντεοκλήση, απλά
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Επιλέξτε το όνομα του ατόμου από τη λίστα
των επαφών σας. Αυτό θα εμφανίσει τη σελίδα
με το προφίλ του.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί της βιντεοκάμερας για
να καλέσετε.

beconnected.esafety.gov.au

Βιντεοκλήση με το Skype

Χρήση του Skype
3. Η συσκευή του άλλου ατόμου θα αρχίσει να χτυπάει. Όταν δεχτεί την κλήση
(κάνοντας κλικ στο πράσινο κουμπί αποδοχής κλήσης), η βιντεοκουβέντα θα
ξεκινήσει.
4. Τερματίστε την κλήση κάνοντας κλικ στο κόκκινο κουμπί τερματισμού κλήσης.
Κατά τη διάρκεια της κλήσης, θα δείτε το πρόσωπο του ατόμου που καλείτε να
γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης. Θα βλέπετε επίσης το πρόσωπό σας σ’ ένα
μικρό πλαίσιο το κάτω μέρος. Αυτό γίνεται για να γνωρίζετε πώς σας βλέπει το άλλο
άτομο.

Προσθήκη ατόμων

Bob
0:00

Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα άτομα σε
μια βιντεοκλήση με Skype. Κάντε κλικ στο κουμπί
+ ή στο κουμπί ... για να προσθέσετε επιπλέον
άτομα. Το σύστημα θα σας ρωτήσει να διαλέξετε
ποιο άτομο θέλετε να προσθέσετε.

Αρχίστε να καλείτε
Αφού προσθέσετε όλες τις επαφές σας, είναι τόσο εύκολο να κάνετε τις κλήσεις με το
Skype, απλά επιλέξτε ένα όνομα και κάντε κλικ ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
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