CHROMEBOOKAREN MANUALA

ERABILTZAILEA: ikastetxeko helbidea
PASAHITZA: norberarena

1. ORDENAGAILUAREN KONEKTIBITATEA:

Oharra: ikastetxean, etxean, nahiz edozein lekutan, lehen aldia baldin bada, WIFIko pasahitza eskatuko
digu. Internetik gabe, aparailuak ezer gutxirako balioko digu. Kasu horietan hobeto gure mugikorreko
WIFIra konektatzea. Badago dokumentuak, korreoa edo oharrak editatzeko modua, “Konexiorik gabeko
DRIVE erabiliz”. Musika eta bideoak ere bai aurrez jaitsita izanez gero.

2. PANTAILA BARRUKO HIRU EREMUAK:

3. TEKLATUA

4.MAIUSKULAK MANTETZEKO: ALT + LUPA batera zapaldu behar da. Badago modua zuzenean maiuskulak
mantentzeko, baina orduan lupak ez luke funtzionatuko. Beste leku batean konfiguratu behar da.
5.PANTAILAZO OSOA: CRTL + LEIHO UGARIEN tekla batera sakatu
6.PANTAILAREN ZATI BAT HARTU: CRTL + mayús + LEIHO UGARIEN tekla batera sakatu,
pantaila iluntzen da eta orduan aukeratu nahi duguna aukeratu saguaren bidez.
7. Pantaila suspendituta dagoenean, edozein teklari emanda, berpiztu egiten da.
8.TESTUA ENTZUTEKO: Testua selekzionatu eta LUPA + S tekla batera zapaldu behar da. Horretarako
lehenago ChromeVox aktibatu behar da. Aktibatu eta desaktibatu daiteke "Control" + "Alt" + "Z" bidez.
9.TESTUA AHOZ IDAZTEKO: CRTL + mayús + S tekla Baliabide hau DRIVEko
dokumentuetako tresnen artean dago
10. APLIKAZIOAK ETA WEB ORRIAK NOLA FINKATU gure ordenagailuaren hasieran.

-Orduan “Acceso directo”-a sortzen da aplikazioak dauden lekuan.

-Aplikazioaren edo web-orriaren “acceso directo”-aren ikurraren gainean jarri eta “Fijar estantería”
eman. Orduan beheko lerroan agertuko zaigu.

11. ZENBAIT TRIKIMAILU (Truko).
BI LEIHOREKIN BATERA NOLA LAN EGIN: Bi leihoak ireki eta bat ezkerreko ertzaren aurka arrastaka eraman;
eta bestea, eskuineko ertzaren aurka.
APLIKAZIOAK KARPETETAN BILTZEKO: Mugikorrean egiten den bezala, irudi bat hartu eta beste baten
gainera arrastaka eraman.
NOLA IKUSKATU ARTXIBO BAT IREKI GABE: Artxiboetara joan, artxiboaren gainean jarri eta ESPAZIO BARRAri
eman. Ez DRIVEn , baizik eta artxiboen aplikazioan.
NOLA BLOKEATU: Ordenagailua piztu eta itzaltzeko tekla zapalduta mantendu eta lau aukera dituen koadroa
azalduko zaigu: itzali – saioa itxi – blokeatu – iruzkinak 2.- Beheko eskuineko menua ireki eta kandaduari
eman.

12.SUPERBILATZAILEA:
Teklatuko LUPAn edo KONFIGURAZIOA irekitzen badugu, goiko aldean bilatzailea irekiko zaigu eta edozein
hitz jarrita, konfiguratu beharreko lekua azalduko zaigu:
-Sagua
-Blokeatu
-Pantailak
-Inprimatu
…
13.INPRIMATU:
Etxean: Etxeko inprimagailuan inprimatu nahi badugu, USB kablea sartu eta ordenagailuak gure inprimagailua
identifikatuko du. Bigarren aukera gure inprimagailua WIFI bidez inprimatzeko modukoa izatea, eta orduan
WIFI bidez ordenagiluan agertuko zaigu.

