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Sử dụng WhatsApp
Quý vị có thể dễ dàng gọi điện thoại có hình từ điện thoại thông minh, máy 
tính hoặc máy tính bảng bằng WhatsApp. 

WhatsApp là gì?
Giống như Skype, WhatsApp là một ứng dụng trò chuyện qua 
màn hình phổ biến. Ứng dụng này chủ yếu dùng trên điện thoại 
thông minh, nhưng cũng có ở máy tính xách tay và máy tính để 
bàn.
Với WhatsApp, quý vị có thể trò chuyện có hình với người khác 
bất cứ lúc nào quý vị muốn và bao lâu cũng được. Quý vị cũng có 
thể nhắn tin và nói chuyện.
Quý vị có thể tìm thấy trang mạng WhatsApp ở địa chỉ www.
WhatsApp.com.

Nó hoạt động như thế nào
Sử dụng WhatsApp giống như gọi điện thoại. Quý vị chọn tên của người mình 
muốn gọi, sau đó gõ hoặc nhấp vào nút gọi điện thoại có hình để bắt đầu cuộc 
gọi.
Khi cuộc gọi bắt đầu, khuôn mặt của người quý vị gọi sẽ hiện ra trên toàn bộ 
màn hình. Quý vị cũng có thể thấy một ô nhỏ hiển thị khuôn mặt của quý vị, để 
quý vị thấy mình trông như thế nào đối với người bên kia.

Tốn bao nhiêu tiền
WhatsApp hoàn toàn miễn phí. Tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng là miễn phí.
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Sử dụng WhatsApp

Thêm địa chỉ liên lạc vào 
WhatsApp
Trước khi gọi điện thoại có hình bằng WhatsApp, 
quý vị cần phải có số liên lạc của người muốn gọi. 
Quý vị có thể làm điều này theo hai cách:
1. WhatsApp có thể sử dụng danh sách liên lạc hiện 

tại của quý vị. Khi quý vị cài đặt hoặc khởi động 
WhatsApp, ứng dụng sẽ hỏi xin phép quý vị cho 
sử dụng danh sách liên lạc trong điện thoại hoặc 
thiết bị của quý vị. Nó sẽ tự động tìm ra những người 
cũng có WhatsApp và sẽ thêm họ vào danh sách liên 
lạc của quý vị. 

2. Quý vị có thể tìm người muốn gọi bằng cách sử dụng 
thanh Tìm kiếm (Search). Nhấn hoặc nhấp vào nút + 
hoặc Add contacts (Thêm liên lạc). Sau đó, quý vị có 
thể tìm kiếm ai đó theo tên, số điện thoại hoặc địa chỉ 
email của họ.

Mời liên lạc
Nếu những người quý vị quen biết không sử dụng 
WhatsApp, quý vị có thể mời họ tham gia dùng 
WhatsApp. Gõ vào nút Invite Friends (Mời Bạn bè) để gửi 
cho họ tin nhắn kèm theo các hướng dẫn để họ biết cách 
cài đặt trên thiết bị của họ.
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Gọi điện thoại
Để gọi điện thoại có hình WhatsApp, chỉ cần làm theo các 
bước sau:
1. Gõ hoặc nhấp vào tên của người quý vị muốn gọi.
2. Gõ hoặc nhấp vào nút gọi điện thoại có hình. Nút đó 

trông giống như hình máy quay phim.
3. Chờ người khác nhận cuộc gọi (họ sẽ nhấp vào nút 

nghe điện thoại màu xanh lá cây).
4. Quý vị có thể nói chuyện bao nhiêu lâu cũng được. Quý 

vị sẽ thấy khuôn mặt của họ trên màn hình và khuôn 
mặt của quý vị sẽ ở trong góc để quý vị biết mình trông 
như thế nào đối với họ.

5. Gõ hoặc nhấp vào nút tắt cuộc gọi màu đỏ để kết thúc 
cuộc gọi.

Tìm hiểu về WhatsApp
Sau khi quý vị đã lập xong danh sách liên lạc, thì gọi điện thoại có hình dùng 
WhatsApp dễ như gọi điện thoại bình thường. Thậm chí còn tốt hơn, nó hoàn 
toàn miễn phí!

Sử dụng WhatsApp

Gọi điện thoại có hình 
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