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Aplikazio edo joko bat deskargatzerakoan hainbat hizkuntzan egin ahal dugu. Martxan jartzerakoan, 
bera bakarrik eta ezer ez egin barik, automatikoki hizkuntza aukeratuko du. 

Momentuz Applen iPhone edo iPad-ak ezin dira osorik euskaraz erabili, baina era batera konfiguratu 
ahal ditugu aplikazioak euskaraz erabiltzeko. 

Zuen gailua, hizkuntza batean konfiguratuta izango duzue (Ingelesez, Frantsesez, Gazteleraz…). Horrela 
konfiguratuta usten baduzue, instalatzen dituzuen aplikazio eta joko guztiak, gailuaren hizkuntzan 
konfiguratuko dira automatikoki. 

Zer egin behar da deskargatu ditudan aplikazioak euskaraz erabiltzeko? 

iPhone edo iPad-a zelan konfiguratu behar duzuen beheko irudietan ikusi ahal duzue.
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1.- Gailuaren hobespenetara joango 
gara eta lauki gorrian dagoen lekuan 
sakatuko dugu.

2.- Beste menu bat agertuko zaigu, lauki 
gorrian dagoen lekuan sakatuko dugu.

3.- Ikusiko duzuenez, gailua ingelesez 
konfiguratuta dago, horrela usten 
badugu, aplikazio guztiak ingelesez 
automatikoki konfiguratuko dira. 
Euskaraz dauden aplikazio guztiak, 
automatikoki euskaraz konfiguratzeko, 
“Other Languages” jartzen duen lekuan 
sakatuko dugu eta euskara gehituko 
dugu.  
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4.- Euskara topatu eta gehitu. 5.- Gehitzerakoan “Prefer Basque” (beste 
hizkuntzatan konfiguratuta baduzue beste 
era batera jarriko dizue) aukeratu. 

6.- Horrela, telefonoa ingelesez erabiliko 
dugu eta instalatzen ditugun aplikazioak 
(euskaraz badaude) automatikoki euskaraz 
konfiguratuko dira. 

Euskararen azpian berriro ingelesa dago, 
hau da, instalatutako aplikazioak euskaraz 
egongo ez balira, automatikoki bigarren 
hizkuntz horretan konfiguratuko dira, 
hortaz, Ingelesez. 
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Nahi dituzuen beste hizkuntzak gehitu ahal dituzue, lehentasuna adierazten. Deskargatzen dituzuen aplikazioak edo jokoak 

euskaraz ezin badira erabili, hurrengo hizkuntzatan konfiguratuko dira, horrela banan banan, hortaz, zuek aukeratu nahi duen 

ordena. 

Garrantzitsua al da? 

Bai, zeren eta jakin barik, euskaraz dauden aplikazio asko euskaraz erabili ahal izango dituzue, are gehiago, agian uste duzuen 

baino gehiago.  

Zenbait aplikazioekin, nahi barik, euskara sustatuko duzue, Firefox nabigatzailearen kasuan adibidez. Aplikazio hau euskaraz 

erabil daiteke, Firefox-ekin, euskaraz konfiguratuta, internetetik nabigatzerakoan, euskaraz nabigatzen ari garela adieraziko dugu. 

Adibide honetan ikusiko duzue: 
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Beraz, aplikazioak euskaraz erabiltzea oso garrantzitsua da, internetetik ari garenean adibidez, euskaraz nabigatzen ari garela 

adieraziko dugulako.   

Libre Office, Open Office, Thunderbird, Firefox, Microsoft Office euskara paketeak… aplikazioak euskaraz deskargatzen 

ditugunean ere, haien estatistiketan, euskaraz deskargatu ditugula adieraziko dugu ere, hau ere, oso garrantzitsua da euskara 

sustatzeko.

Estatistika honetan, erabili diren 5 nabigatzaile 
desberdinak ikusi ahal dituzue. Hauetatik, osorik  
euskaraz erabili dira: Firefox eta Android Webview 
(azken hau, Android sistema eragilea euskaraz 
konfiguratuta badago). 

“eu”= erabilitako nabigatzailea euskaraz 
konfiguratuta dagoela esan nahi du. 

“eu-es”= erabilitako nabigatzailea euskaraz 
konfiguratuta dagoela esan nahi du eta “-es” 
herrialdea adierazten du.  

Google Analitycs-etik ateratako irudiak. 
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