Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Paltalk trên PC (phiên bản mới)
Bước 1: Bấm trực tiếp vào đường dẫn (link) này: www.paltalk.com
Bước 2: Khi màn hình như bên dưới hiện ra, bấm vào “Download Paltalk”:

Bước 3: Bấm vào “Download Now”

Bước 4: Đợi phần mềm Paltalk tải về máy thì bấm chuột vào đó để tiến hành cài đặt
như theo hình ảnh hướng dẫn bên dưới:

Bước 5: Sau khi bấm chuột vào phần mềm vừa tải về, nếu trên màn hình xuất hiện
hình ảnh giống như bên dưới thì bấm vào chữ “Yes”:

Bước 6: Sau đó bấm chọn ngôn ngữ Tiếng Việt:

Bước 7: Chọn “Tôi Đồng Ý - Cài đặt”, chờ quá trình cài đặt hoàn tất:

Bước 8: Sau khi hoàn tất cài đặt thì bạn tiến hành đăng ký tài khoảng Paltalk.
Lưu ý: Nếu bạn đã có tài khoản Paltalk thì bạn bỏ qua Bước 8, đi đến Bước 9

- Bấm vào chữ “Đăng ký” để chuyển đến trang đăng ký.

- Khi vào được trang đăng ký, bạn điền thông tin vào các ô trống như hình bên dưới
để đăng ký tài khoản. Bạn nên đăng ký tên theo quy chuẩn như sau để mọi người
tham gia phòng nhóm tiện xưng hô với bạn:
{họtên}_{ngàythángnămsinh}
Ví dụ: bạn tên Nguyễn Văn A, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1990 thì tên đăng ký sẽ là:
NguyenVanA_20101990
-S
 au khi điền đầy đủ thông tin Tên đăng ký, Mật khẩu, Địa chỉ email, bạn bấm vào
chữ “Đăng ký”

Bấm vào Đăng ký, nếu màn hình sau đây hiện ra là bạn đã đăng ký thành công.

Đăng Nhập và Sử dụng
Bước 9: Bạn mở lại phần mềm Paltalk, điền tên đăng ký vừa mới tạo và mật khẩu rồi
bấm Đăng nhập để vào Paltalk:

Bước 10: Tìm kiếm phòng nhóm hiệp và nghe giảng trên Paltalk
- Sau khi đăng nhập vào Paltalk bạn tìm đến ô tìm kiếm như hình bên dưới, gõ vào
chữ Phat Thanh Tim Hieu Tin Lanh rồi bấm cái kính lúp nhỏ nhỏ bên cạnh sẽ thấy
phòng hiện ra. Bấm vào phòng Phat Thanh Tim Hieu Tin Lanh để vào phòng nghe
giảng.
Lưu ý: Vào mỗi sáng Thứ Bảy hàng tuần, vào lúc 7h50 Hội Thánh mở phòng Paltalk
“Giang Thanh Kinh”, để vào được phòng này bạn làm lại thao tác như trên, gõ chữ
Giang Thanh Kinh vào ô tìm kiếm rồi bấm vào cái kính lúp sẽ thấy phòng hiện ra.

Hướng dẫn xin micro và cầm micro
Bước 11: Xin micro phát biểu
Để xin micro phát biểu bạn làm theo các bước như trong hình dưới đây:
1. Bấm vào chữ “Đang chờ”
2. Bấm vào chữ “Tham gia hàng chờ để trò chuyện”
3. Bấm vào chữ “Pin waiting List on top of member list”

Bước 12: Cầm micro phát biểu
Để cầm micro phát biểu, bạn bấm chính xác vào hình ổ khóa nhỏ nhỏ như hình
hướng dẫn bên dưới. Nếu hình Micro chuyển sang màu xanh lá (xem hình tiếp theo)
là bạn đã cầm được micro.

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ mời bạn liên hệ email:
timhuynh@timhieuthanhkinh.net
Mời quý bạn ghé xem các trang web:
www.kytanthe.net
www.vi.grace-jay.net
www.timhieutinlanh.net
www.timhieuthanhkinh.net
www.phunu.timhieutinlanh.net
www.thanhoc.timhieutinlanh.net
www.biengiao.timhieutinlanh.net
www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible
www.facebook.com/huynhchristiantimothy

Biên tập: Nguyễn Ngọc Tú
Email hỗ trợ: tunguyen0485@gmail.com

