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1 Hitzaurrea
Dokumentu hau XUXEN IV euskarazko ortografia zuzentzailearen eskuliburua 
da.

XUXEN IVk Baionako Hizkia Informatiquen garatutako kodea erabiltzen du.

XUXEN IVk Xeroxek garatutako kodea erabiltzen du, zati horiei ohar hau 
dagokie: Copyright ©, Xerox Corporation, 2008.
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2 Eskakizunak

2.1 Sistema eragilea
Windows 2000, Windows XP edo Windows Vista.

2.2 Beharrezko softwarea
Word 2000, Word 2003 edo Word 2007.
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3 Instalazioa

XUXEN IV instalatzeko klik bikoitza egin instalatzailean. Instalazioa automatikoa 
da. Instalazio prozesuak 1. eta 2. irudietan agertzen diren pantailetan zehar 
eramango gaitu.
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1 Irudia: Lizentzia onartzeko leihoa



4 Desinstalazioa
XUXEN IV desinstalatzeko prozedura edozein Windows aplikazio 
desinstalatzeko jarraitu beharreko berbera da: nahikoa da “kontrol-panel”eko 
“Gehitu edo kendu programak” leihoan XUXEN IV aukeratu eta 
desinstalatzailearen pausoak jarraitzea 3., 4. eta 5. irudietan erakusten den 
bezala.
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2 Irudia: Instalazioa bukatuta
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3. Irudia: XUXEN IV desinstalatu

4. Irudia: Desinstalazio agindua berretsi
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5. Irudia: Desintalazioa bukatuta



5 Erabilera
Ortografia nahiz gramatika zuzentzaileak erabiltzeko, zuzendu nahi den testua 
euskaraz dagoela adierazi behar zaio Word-i. Horretarako bide errazena 
euskaraz dagoen testua aukeratu eta ondoko irudian agertzen den zerrendan 
“Euskara” aukeratzea da.

6. irudian testua euskaraz idatzita dago (akatsekin) baina Wordek gaztelera 
balitz bezala zuzentzen du (ikusi behean eskuinean “Gaztelera” jartzen duela).

Testua aukeratu eta “Gaztelera” gainean klik bikoitza eginda 7. irudian ikus 
daitekeen zerrenda agertuko da. Zerrenda horretan “Euskara” klikatzen badugu 
eta onartu, aukeratutako testua euskaraz zuzenduko du Wordek.
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6. Irudia: Testua gazteleraz markatua (Gaztelania behean, eskuinean)



Testua euskaraz markatutakoan Wordek zuzenketa euskaraz egingo du. Hitz 
okerrak gorriz azpimarratuko ditu eta esaldi susmagarriak (gramatika erroren bat 
dutelako) berdez. Saguaren eskuineko botoiarekin gorriz azpimarratutako hitz 
baten gainean klik egiten badugu proposamen zerrenda bistaratuko da 8. irudian 
ikusten den bezala.
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7.Irudia: Hizkuntz-aukeratze zerrenda (Gaztelanian klik bikoitza eginez ateratzen da)



5.1 XUXEN ortografia zuzentzailearen erabilera
Ortografia zuzentzaileak atal honen sarreran azaldutakoaz gain ez du argibiderik 
behar. Nahikoa da jakitea hitz ezezagunak gorriz azpimarratuko dituela.
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8. Irudia: Testua euskaraz markatuta.
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