
SMARTPHONEAK ETA TABLETAK. ZURE ANDROID GAILUA ERABILTZEN IKASI

1. ANDROID EZAGUTZEN ETA LEHEN PAUSOAK

Lehen pausoak

Gailua piztea: Lehenengo aldiz pizteari dagokionez, gailua konfiguratu egin beharko dugu. 
Horretarako, nahikoa da gure gailua pizterakoan agertuko zaigun Android-en instalazio laguntzaileari 
jarraitzea.

Dagoeneko abiarazitako gailu bat piztea: Gailua itzalita badago eta botoian pultsazio luze bat egiten 
badugu... segundo batzuen buruan piztuko da. 

• Gailua itzalita, botoian pultsazio luze bat egiten badugu... segundo batzuen buruan piztuko da.

• Gailua piztuta, botoian pultsazio luze bat egiten badugu... segundo batzuen buruan itzaliko da. 

• Gure gailuko pantaila itzalita, pultsazio motz bat egitean... atseden hartzeko moduan jarriko da. 

• Gure gailuko pantaila atseden hartzeko moduan badago, pultsazio motz bat egitean... piztu 

egingo da. 

Gailua blokeatzea: Gailuko ezarpenetatik aukeratu ahal izango dugu desblokeatzeko hainbat 
segurtasun metodoren artean: Segurtasun eredu bat marraztea. Eredu bat marraztuko dugu pantailan 
agertzen diren puntuen artean / Segurtasun PIN bat ezartzea: Zenbakiak soilik osatuko dute,gutxienez 
lau digitu izango ditu. / Pasahitz bat ezartzea. : Edozein karaktere, letra, zenbaki edo ikur eduki ahal 
izango ditu. Hatz-marka: gure hatzakin gailua desblokatuko dugu. Gailua desblokeatzerakoan, aukeratu
dugun metodoa eskatuko zaigu. 

Bolumenaren kontrola: Bolumena egokitzeko, alboko bi botoiak baliatuko ditugu (+/-), eta nahi dugun 
bolumenaren arabera, botoi bat edo bestea sakatuko dugu. Jakinarazpen baten abisuaren tonua 
aukeratu ahal izango dugu, baita ukipen pultsazioaren eta blokeoaren soinua aktibatu edota desaktibatu
ere bai.

Mahaigainean mugitzen: Mahaigaineetan zehar mugitzeko, nahikoa da hatza pantailaren albo batean 
ukitzea eta, hatza altzatu gabe, pantailaren kontrako aldera irristatzea.

Biztaratzea

Distira: Ezarpenak → Biztaratzea → Distira. Gailu batzuetan automakiko jar dezakegu.

Horma-papera: Ezarpenak → Biztaratzea → Horma-papera: Horma-paper dinamikoak, horma-paperak,
Photos edo galeria ditugu aukeratzeko. Hasierako horma-papera, blokeatze horma-papera eta 
blokeatze eta hasierako horma-papera batera alda ditzazkegu.

Ezarri egonean modua: Ezarpenak → Biztaratzea → Ezarri egonean modua. Pantaila piztuta zenbat 

denbora gelditzen den aukeratu dezakegu. 

Letra-tipoaren tamaina:  Ezarpenak → Biztaratzea → Letra-tipoaren tamaina. Gure gailu osoan ikus 
dezakegun letra guztien tamaina alda dezakegu.

Gailua biratzen denean:  Ezarpenak → Biztaratzea → Gailua biratzen denean. Hemen gailua 
biratzerakoan ze gertatzen den dezakegu, hau da, pantaila geldirik mantentzea edo pantailarekin 
biratzea.
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Deiak gure gailuan 

Deiak egitea (Smartphoneak eta tableta batzueta  n): Telefonoaren ikonoa sakatu behar dugu. 

Teklatua: Deitu nahi dugun telefono zenbakia markatzeko aukera emango digu.

Erregistroak: Berriki deitu diegun edo deitu diguten pertsonen zerrenda bat agertuko da.

Gustukoak: Sarrien harremanetan jartzen garen edo gustukoen ditugun pertsonak (dei azkarra).

Kontaktuak: Gailuan ditugun kontaktuen zerrenda osoa agertuko zaigu.

Kontaktuak kudeatzea

Kontaktuak gehitzea: aplikazioen kutxa → kontaktuak → + ikurra → lotuta dugun helbide elektronikoko
kontuan kontaktua gorde → Onartu → informazioaren laukiak bete → “Eginda” sakatu.

Normalean kontaktu batzuetara sartzen bazara, gustuko gisa markatu ditzakegu haien kontaktu fitxan.

Kontaktuak editatzea: Kontaktuen aplikazioa → Ukitu editatu nahi duzun kontaktua → ukitu  ikurra 

→ editatu → sakatu “Editatu kontaktua” aukera, pantailaren goialdean. → Behar ditugun aldaketak egin 
→ Onartu sakatu.

Kontaktua ezabatzea: Kontaktuen aplikazioa → Ukitu ezabatu nahi duzun kontaktua → ukitu  ikurra 
→ Ezabatu → Onartu ezabatzeko. 

Deien erregistroa

Egin dituzun, jaso dituzun edo erantzun ez dituzun deien zerrenda bat kontsultatu ahal izango duzu 
telefonoaren aplikazioko "Berriak" fitxan. 

Jakinarazpen soinua aldatu: Ezarpenak → Soinua eta jakinarazpenak → Jakinarazpen tonu 
lehenetsia → Nahi duguna aukeratzen dugu → Onartu

Erlojua

Munduko erlojuak:  Munduko hiri anitzen ordua aldi berean ikusteko balio digu. Erlojua → Munduko 
bola edo + ukitu → Ikusi nahi ditugun hiriak aukeratzen ditugu → “Atzera” tekla sakatu.

Alarma: Pantailaren goiko aldean dagoen iratzargailuaren ikurra ukitzen dugu → + → alarma jotzeak 
nahi dugun orduan jartzen dugu → Ados. Alarma hori ezabatu nahi badugu paperontzia besterik ez 
dugu ukitu behar. 

Atzerako kontaketa: Harea-erlojua dirudien ikonoa ukitzen dugu pantailaren goiko aldean → + → nahi 
dugun denbora zehazten dugu → “Play” botoia hasteko eta “pause” gelditzeko.

Kronometroa: “Play” botoia sakatzea besterik ez dugu kronometroa hasteko eta “Pausa” sakatuz 
gelditzen dugu.
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2. ZURE GAILUA PERTSONALIZATU ETA KONEKTATU

Programen menua

Lasterbidea gehitzea mahaigainean: Pantaila sakatuta edukiko dugu eremu huts batean → 
aplikazioaren aukera hautatuko dugu → hatzarekin sakatuta edukiko dugu nahi dugun aplikazioa eta 
berau jarri nahi dugun mahaigaineko lekuan askatuko dugu.

Widget bat gehitzea: Pantaila sakatuta edukiko dugu eremu huts batean → widget aukera hautatu → 
hatzarekin sakatuta edukiko dugu nahi dugun widgeta, eta berau jarri nahi dugun lekuan askatuko dugu.

Karpeta bat gehitzea: Bi modu ditugu: a) sakatuta edukiko dugu pantaila eremu huts batean, 
karpetaren aukera hautatu eta karpetaren izena idatzi; b) karpetan sartu nahi duzun app bat sakatuz, 
karpetan sartu nahi duzun beste app baten gainera eraman.

Mahaigainetik lasterbide bat ezabatzea: Hatzarekin sakatuta edukiko dugu ezabatu nahi dugun 
elementua, paperontziaren ikurra agertuko da pantailaren goialdean. Elementua haraino eraman eta 
askatu egingo dugu. 

Mahaigainak

Mahaigain berri bat gehitzea

Hasierako pantailak gehitzea: aplikazioen menuaren ikurra ukitu. Aplikazioa sakatuta mantendu eta 
erabat eskuinerantz irristatu, hasierako orri huts bat agertu arte, ondoren, altxatu hatza. Hasierako 
pantaila bat gehiago agertuko da.

Hasierako pantailen ordena aldatzea: hasierako pantaila baten edozein eremu huts sakatuta eduki → 
hasierako pantailaren irudi bat sakatuta euki eta eskuinera edo ezkerrera irristatu, hasierako pantailen 
ordena aldatzeko.

Hasierako pantaila bat kentzea: Hasierako pantaila huts dagoenea, desagertuko da.

Sare batetara konektatu

Sare mugikorreko konexioak: Ezarpenak →  Ezarpen gehiago → Sare mugikorrak → Datu 
mugikorrak markatu.

WIFI sareko konexioak: Ezarpenak → Hari gabekoak eta sareak → Wi-Fi → Aktibatu → Interezatzen 
zaigun sarea topatu eta ukitzen dugu → “Erakutsi pasahitza” sakatzen dugu → Pasahitza sartzen dugu 
→ Konektatu. // Konexioa ahaztu: konektatuta gauden Wi-Fi sarea sakatzen dugu → Ahaztu.

Datuen sarea partekatzea: Ezarpenak →  Ezarpen gehiago → Konexioa partekatzea eta sare 
publikoak →  Wifi eremua aktibatuko dugu.

Bluetooth

Bi gailu lotu dezakegu kablerik erabili gabe. Ezarpena → Bluetooth –> Aktibatu → Lotzea nahi dugun 
gailuaren izena sakatzen dugu → Onartu. 
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3. KAMERARI ONURA ATERA ETA MEMORIA KUDEATU

Argazki kamera

Atzeko eta aurreko kamera (Selfie): Gure gailu askok, atzeko kameraz gain, aurreko kamera bat ere 
badute, geure buruari argazkiak ateratzea errazteko (selfieak). "Kamera trukatu" botoia sakatuz gero, 
atzeko eta aurreko kamera txandakatu ahal izango ditugu.

Argazkia ateratzea: “Kamera” aplikazioa ireki, irudia koadroan sartzen dugu eta argazkia atera.

Zooma eta fokuratzea: irudia urruntzeko atximu egingo diogu pantailari bi hatzekin, eta irudia hurbil 
nahi izanez gero, patailan irristatu egingo dugu bi hatzekin alderantzizko noranzkoan.

Flash modua:  Flasha aktibatu edo desaktibatu flasha, edo ezarri modu automatikoa "A" ezarri.

Bideoa grabatzea:Kameraren aplikazioan, irristatu hatza ezkerretik eskuinera edo sakatu Bideoa 

botoia . Grabatzen hasteko, ukitu . Grabaketa amaitzeko, ukitu ikonoa, geratzeko.

Galeria

Argazkiak ikustea: App “Galeria” irekiko dugu. Album berri bat sortu, irudiak eta bideoak hautatu ahal 
izango ditugu nahi dugun albumera mugitzeko, edo baita hauek ezabatzeko ere.

Argazkiak ezabatzea: Argazkia sakatutua eduki urdinez inguratu arte eta paperontzia ikonoa ukitu.

Album bat sortzea: Galeria aplikazioa ireki, pantailaren goialdean eskuinetara, ukitu sortzeko ikonoa 
ukitu. Aukeratu "Albuma", sartu nahi dituzun argazkiak eta bideoak hautatu. "EGINA" ukitu.

Argazkiak albumen artean mugitzea: Ireki antolatu nahi duzun albuma. Goialdean eskuinetara, ukitu  
arkatzaren ikonoa.  Eraman herrestan argazkiak eta bideoak, antolatzeko.

Albumak ezabatzea: ezabatu nahi duzun albuma ireki. → Galeria ireki eta Goialdean eskuinetara, →  

aukeren ikurrean  ukitu. →"Ezabatu"  aukeratu.

Atazen administratzailea

Irekitako aplikazioak ixteko, smartphonearen erdiko botoia sakatuko dugu edo, edukiz gero, multi-
atazen botoia, 1-2 segundo artean (agertzen diren aplikazioak irekita daude). Hatza pantailaren 
eskuinerantz irristatuz, desagertuko dira. 

Gailuaren memoria

Erabilitako eta libre gelditzen zaigun memoria: Ezarpenak → Memoria eta USB konekxioa

Aplikazioak desinstalatu edo SD txartelara mugitu: Ezarpenak → Aplikazioak → Ikusi nahi dugun 
app-a sakatzen dugu eta desinstalatu ahal izango dugu, edota, batzutan SD txartelara mugitzea lagako 
digu.
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4. NABIGATU ETA BILATU ETA INSTALATU GUSTUKO 
DITUZUN APLIKAZIOAK

Nabigatzailea

Osatze automatikoaren funtzioak aukera emango digu formularioak klik bakar batekin betetzeko; aldiz, 
iradokizun automatikoek URLak idaztean eta bilaketak egitean denbora aurrezten lagunduko digute. 
Web orriko edukia Chrome instalatuta duzun gailu guztietan izango duzu. Aplikazioak ixteaz gain, 
hemendik aplikazio ireki bat ukituz gero bertan sartu gaitezke.

Play Store

Doako aplikazioak daude, baita ordaindu beharrekoak ere. Plataforma horretan dauden programek 
hainbat betebehar betetzen dituzte (Ez dago birusik/Malwarerik, Kalitate arau batzuk betetzen dituzte).

App bat instalatu: bilatzailea erabiltzen dugu → Interezatzen zaigun app-a ukitzen dugu bere 
ezaugarriak ikusteko → Instalatu → Ireki

Play Store-a ikertzen: Atalak (jokuak, musika...) eta alboko menua (denak, instalatutakoak...)

App gomendatuak

Kzguneko app: Ordenagailutik (Google Play), QR kodea eskaneatuz (Tableta/Smartphone) edo gure 
Smartphonean Google Play aplikazioaren bilatzailean "KZgunea" bilatuz.

Komunikazioa: WhatsApp, Telegram

Arkazkiak: Instagram, Snapseed

Musika eta audioa: Shazam, Spotify

Gizartea: Facebook, Twitter
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