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Χρήση του FaceTime
Μάθετε πώς κάνετε βιντεοκλήσεις μεταξύ υπολογιστών Apple, smartphones και 
tablets με την εφαρμογή FaceTime.

Τι είναι το FaceTime;
Το FaceTime είναι μια εξαιρετική εφαρμογή, ή «app», για 
να κάνετε βιντεοκλήσεις και φωνητικές κλήσεις μέσω του 
διαδικτύου. Είναι εξαιρετικό για να διατηρείτε την επαφή αν εσείς 
και οι περισσότεροι απ’ τους φίλους και συγγενείς σας  
χρησιμοποιούν iPhone, iPad ή υπολογιστή Apple Macintosh.

Σε ποιες συσκευές μπορώ να 
χρησιμοποιώ το FaceTime;
Το FaceTime διατίθεται μόνο σε συσκευές που έχουν 
κατασκευαστεί από την Apple Computer, όπως iPhones, iPads 
και υπολογιστές Macintosh. Έρχεται ήδη εγκατεστημένο σ’ 
αυτές τις συσκευές έτσι δεν χρειάζεται να κατεβάζετε ή να 
εγκαταστήσετε την εφαρμογή μόνοι σας.

Πόσο κοστίζει η βιντεοκλήση στις 
κλήσεις με το FaceTime;
Η χρήση του FaceTime είναι τελείως δωρεάν.

Πώς λειτουργεί το FaceTime
Το FaceTime σας επιτρέπει να κάνετε βιντεοκλήσεις σε άτομα που έχετε στη λίστα 
των επαφών σας στο iPhone, iPad ή υπολογιστή Macintosh. Μπορείτε να καλέσετε 
οποιονδήποτε έχετε στη λίστα των επαφών σας που επίσης έχει FaceTime.
Όταν κάνετε μια βιντεοκλήση σε κάποιον θα δείτε το πρόσωπό του σε ολόκληρη την 
οθόνη. Μια μικρή οθόνη θα δείχνει το πρόσωπό σας ώστε να γνωρίζετε πώς σας 
βλέπει το άτομο που καλείτε.
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Επαφές στο FaceTime
Σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές βιντεοκλήσεων, 
το FaceTime δεν έχει τη δική του λίστα. Αντί αυτού 
χρησιμοποιεί τη λίστα επαφών του τηλεφώνου, 
tablet ή την υπάρχουσα λίστα επαφών του 
τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
υπολογιστή σας.
Για παράδειγμα, πιθανόν θα έχετε μια λίστα με 
άτομα στη λίστα επαφών στο iPhone σας, ώστε να 
μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις σε άτομα 
που γνωρίζετε. Το FaceTime μπορεί να βρει αυτόματα ποιο απ’ αυτά τα άτομα έχει 
FaceTime. Αν κάποιο από αυτά έχει FaceTime, θα μπορείτε να το καλέσετε.

Προσθήκη επαφής
Επειδή χρησιμοποιεί την υπάρχουσα λίστα των 
επαφών σας, μπορείτε να προσθέσετε μια επαφή 
στο FaceTime ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που θα 
προσθέτατε οποιαδήποτε άλλη επαφή:
1. Σ’ ένα iPhone, πατήστε το κουμπί Phone (Τηλέφωνο) 

στην Home (Αρχική) οθόνη. Στη συνέχεια, πατήστε 
στο Contacts (Επαφές) και το κουμπί + για να 
προσθέσετε μια νέα επαφή.

2. Σ’ ένα iPad, πατήστε το εικονίδιο εφαρμογής Επαφών 
στην Αρχική οθόνη. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 
+ για να προσθέσετε μια επαφή.

Προσθέστε μια επαφή στο 
FaceTime
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Για να κάνετε κλήσεις με το 
FaceTime
Για να ξεκινήσετε μια βιντεοκλήση, απλά ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε στο εικονίδιο της εφαρμογής FaceTime 

στην Αρχική οθόνη για να ξεκινήσει η εφαρμογή.
2. Πατήστε στη γραμμή Search (Αναζήτηση) και μετά 

πληκτρολογήστε το άτομο που θέλετε να καλέσετε 
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης. Το 
FaceTime ψάχνει στη λίστα των επαφών σας για να 
βρει το όνομα που ψάχνετε. 

3. Εάν το συγκεκριμένο άτομο έχει FaceTime, θα 
εμφανιστεί ένα εικονίδιο βιντεοκάμερας δίπλα 
στο όνομά του. Πατήστε το για να ξεκινήσετε την 
βιντεοκλήση.

4. Το τηλέφωνο ή το tablet του άλλου ατόμου θα χτυπήσει. Μπορεί να πατήσει το 
πράσινο κουμπί για να κάνει δεκτή την κλήση.

5. Όπως και οι περισσότερες εφαρμογές βιντεοκλήσεων, το  
FaceTime δείχνει το άτομο που καλείτε σε ολόκληρη την οθόνη 
και εσάς ως μια μικρή εικόνα μέσα στην οθόνη.

6. Όταν είστε έτοιμοι να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το 
κόκκινο κουμπί κλήσης.

Είναι ώρα για FaceTime
Το FaceTime έχει σχεδιαστεί για να είναι εύκολο στη χρήση. 
Μπορείτε να κάνετε κλήσεις απλά πατώντας στο κουμπί FaceTime 
όταν κοιτάζετε μια επαφή στη λίστα των επαφών σας. Απλά 
επιλέξτε το άτομο με το οποίο θέλετε να μιλήσετε, πατήστε το 
κουμπί FaceTime και κουβεντιάστε ελεύθερα!

Χρήση του FaceTime

Μια κλήση με το FaceTimeQ W E R

iPad 8:08 AM

Edit Video  Audio +
Enter name, email or number

Sally

Prasad

Dominic

Sam

Q W E R T Y U I O P

MB NVCZ X ?
.

!
,

A S D F G H J K L Go

.?123.?123


