
Tham dự Thánh Lễ
Bằng chương trình

Zoom.us
Hướng dẫn cài đặt trên Smartphone Android

Không cần đăng ký (registrieren/register) qua E-Mail
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Mở Play Store trên Smartphone
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1. Mở / Klicken / Click 
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Mở Play Store, tìm chương trình Zoom
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Sau khi mở Play Store, bạn
sẽ thấy hình số 2.

2. Bấm vào chỗ khung đỏ, 
phím chữ sẽ hiện lên.

3. Viết „Zoom“ vào đó

4. Bạn sẽ thấy „Zoom Cloud 
Meetings“. Bấm vào để cài
đặt (installieren / install)
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Cài đặt Zoom
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5. Bấm (klicken / click) chữ

„install“.
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Cài đặt Zoom – Installing …
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Tùy theo đường dây
internet nhanh hay chậm, 
chương trình cần một vài
phút để cài đặt.

6. Bạn thấy chữ „installing
…“ khi chương trình zoom 
đang được cài đặt. Xin chờ
cho một chút.
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Cài đặt Zoom – Khởi động Zoom
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Khi nhìn thấy chữ „Open“ 
thì chương trình đã được
cài đặt xong.

7. Bấm vào (klicken /click) 
nút „Open“ để mở zoom.
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Cài đặt Zoom – Login vào Zoom
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Sau khi mở Zoom, bạn sẽ
thấy hình bên phải.

8. Bấm (klicken / click) „Join
a „Meeiting“.
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Cài đặt Zoom – Meeting ID
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Khi thấy hình bên phải với
chữ „Meeting ID“,

9. Bấm vào số

590 491 199

Lưu ý: không cần viết cái
gạch ngang (-) 
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Cài đặt Zoom - Chấm nhận thỏa thuận Zoom 
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Lần đầu khi bạn xử dụng
Zoom, bạn sẽ thấy hình bên
phải. Yêu cầu bạn chấp
nhận thỏa thuận của
chương trình mới có thể
dùng Zoom.

11. Bấm „I agree“.
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Cài đặt Zoom - Zoom dùng Camera, mic, … 
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Lần đầu khi bạn xử dụng
Zoom, bạn sẽ thấy hình bên
phải. Yêu cầu bạn chấp
nhận cho Zoom dùng
Camera, mic và ổ cứng
(Festplatte / storage) trên 
máy bạn. 

14. Bấm „Got it“.
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Cài đặt Zoom - cho Zoom ghi âm
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Lần đầu khi bạn xử dụng
Zoom, bạn sẽ thấy hình bên
phải. Yêu cầu bạn chấp
nhận cho Zoom ghi âm.

15. Bấm „Allow“.
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Zoom để tham dự Thánh Lễ

• Chào mừng Bạn đã vào
được Zoom để tham dự
Thánh Lễ!

• Nếu bạn đã vào được
đến đây, bạn có thể
nghe mọi người nói và
chia sẻ màn hình, thí dụ
như bàn thờ.

• Ban cũng có thể nói và
hỏi những gì bạn muốn.

Xin lưu ý:
Trong các giờ cử hành
Thánh Lễ hay đọc kinh, 

xin tắt mic và video
của bạn.

Ai có thắc mắc gì xin
hỏi sau giờ phụng vụ
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