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Δημιουργία
λογαριασμού.
Πατούμε στο
Δημιουργία
λογαριασμού.

Σημείωση: Το Skype μάς δίνει τη δυνατότητα να
δημιουργήσουμε λογαριασμό με τηλέφωνο ή με email

Επιλέγουμε τη χώρα μας και, στη συνέχεια,
καταχωρίζουμε τον αριθμό του τηλεφώνου
μας, καθώς επίσης και έναν κωδικό πρόσβασης.
Καταγράφουμε σε ασφαλή χώρο τον κωδικό.
Ο κωδικός, επίσης, πρέπει να
περιέχει τουλάχιστον οκτώ
χαρακτήρες, περιλαμβανομένων
συμβόλων, αριθμών και
γραμμάτων.
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Εάν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό
τηλεφώνου μας, μπορούμε
να συνδεθούμε με τον
λογαριασμό του e-mail
μας, βάζοντας και κωδικό
πρόσβασης.
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Καταχωρίζουμε το όνομα και το
επίθετό μας, όπως θα θέλαμε
να εμφανίζονται στο Skype και,
στη συνέχεια, πατάμε στην
επιλογή Next.
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Αφού καταχωρίσουμε το e-mail μας, θα μας στείλουν
έναν κωδικό (αν έχουμε καταχωρίσει τον αριθμό του
κινητού μας, θα λάβουμε μήνυμα με τον κωδικό,
αλλιώς θα έρθει στο e-mail
μας) για να μπορέσουμε να
δημιουργήσουμε λογαριασμό
στο Skype.
Καταχωρίστε τον αριθμό, για
να μπορέσετε να συνεχίσετε τη
διαδικασία.
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Σε αυτό το σημείο, έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε τη
φωτογραφία μας. Δεν είναι υποχρεωτικό. Αν θέλουμε να
παραλείψουμε το βήμα, πατάμε Continue.
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Ελέγχουμε αν τα Ηχεία, το μικρόφωνο και η κάμερα
δουλεύουν.
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Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να τραβήξουμε μία
φωτογραφία, για να την έχουμε ως φωτογραφία
προφίλ.
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Σε αυτό το σημείο, δημιουργήσαμε τον δικό μας
λογαριασμό και μπορούμε τώρα να
χρησιμοποιήσουμε το Skype!!!

