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Χρήση του WhatsApp
Βιντεοκλήσεις από το smartphone, υπολογιστή ή το tablet σας μπορούν να γίνουν 
εύκολα με το WhatsApp.

Τι είναι το WhatsApp;
Όπως το Skype, το WhatsApp είναι μια δημοφιλής εφαρμογή για 
συνομιλίες με βίντεο. Χρησιμοποιείται κυρίως σε smartphones, αλλά 
διατίθεται επίσης για φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές.
Με το WhatsApp, μπορείτε να συνομιλήσετε με άλλα άτομα μέσω 
βίντεο ότι ώρα θέλετε και να μιλάτε για όση ώρα θέλετε. Μπορείτε 
επίσης να συνομιλείτε με γραπτό ή φωνητικό μήνυμα.
Μπορείτε να βρείτε το WhatsApp στην ιστοσελίδα  
www.WhatsApp.com.

Πώς λειτουργεί;
Η χρήση του WhatsApp είναι ακριβώς όπως κάνετε μια τηλεφωνική κλήση. Επιλέξτε 
το όνομα του ατόμου που θέλετε να καλέσετε και έπειτα πατήστε ή κάντε κλικ στο 
κουμπί βιντεοκλήσης για να αρχίσετε την κλήση.
Όταν ξεκινήσει η κλήση, το πρόσωπο του ατόμου το οποίο καλείτε θα εμφανιστεί 
σε ολόκληρη την οθόνη. Μπορείτε επίσης να δείτε ένα μικρό παράθυρο βίντεο που 
δείχνει το πρόσωπό σας, ώστε να μπορείτε να δείτε πώς σας βλέπει το άλλο άτομο.

Πόσο κοστίζει;
Το WhatsApp είναι εντελώς δωρεάν. Δεν κοστίζει χρήματα για να το κατεβάσετε, να το 
εγκαταστήσετε ή να το χρησιμοποιείτε.
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Προσθήκη επαφών στο WhatsApp
Προτού κάνετε βιντεοκλήσεις με το WhatsApp, πρέπει 
να προσθέσετε επαφές. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με 
δύο τρόπους:
1. Το WhatsApp μπορεί να χρησιμοποιήσει την 

υπάρχουσα λίστα των επαφών σας. Όταν 
εγκαθιστάτε ή ξεκινάτε το WhatsApp, θα ζητήσει 
άδεια για χρήση της λίστας των επαφών του 
τηλεφώνου ή της συσκευής σας. Θα ανιχνεύσει 
αυτόματα ποια άτομα έχουν επίσης WhatsApp και θα 
τα προσθέσει στη λίστα των επαφών σας.

2. Μπορείτε να αναζητήσετε άτομα χρησιμοποιώντας τη γραμμή Αναζήτησης 
(Search). Κάντε κλικ στο κουμπί + ή Προσθήκη (Add) 
επαφών. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναζητήσετε κάποιον 
με το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πώς να προσκαλέσετε άτομα στις 
επαφές σας
Αν τα άτομα που γνωρίζετε δεν χρησιμοποιούν WhatsApp, 
μπορείτε να τα προσκαλέσετε να το χρησιμοποιήσουν. 
Πατήστε στο κουμπί Invite Friends (Πρόσκληση Φίλων) και 
στείλτε τους ένα μήνυμα με οδηγίες για το πώς να μπορέσουν 
να το να εγκαταστήσουν στη συσκευή τους.
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Πώς να κάνετε μια κλήση
Για να κάνετε μια βιντεοκλήση με WhatsApp, απλά 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε ή κάντε κλικ στο όνομα του ατόμου που θέλετε να 

καλέσετε.
2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί βιντεοκλήσης. Μοιάζει 

με βιντεοκάμερα.
3. Περιμένετε για το άλλο άτομο να σηκώσει το τηλέφωνο (το 

άλλο άτομο θα κάνει κλικ στο πράσινο κουμπί απάντησης).
4. Μιλήστε για όση ώρα θέλετε. Θα δείτε το πρόσωπο του 

ατόμου στην οθόνη σας και το πρόσωπό σας θα είναι στη 
γωνία ώστε να ξέρετε πώς σας βλέπει το άλλο άτομο.

5. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί για να 
τερματίστε την κλήση.

Πώς να εξοικειωθείτε με το WhatsApp
Μόλις συμπληρώσετε μια λίστα με τις επαφές σας, η βιντεοκλήση με το WhatsApp 
είναι τόσο εύκολη σαν να κάνετε ένα απλό τηλεφώνημα. Και ακόμα καλύτερα, είναι 
εντελώς δωρεάν!
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