Klaviatuuri kiirklahvid

Windowsi süsteemi klahvikombinatsioonid
F1

-

spikker

CTRL+ESC

-

menüü Start avamine

ALT+TAB

-

ühest avatud programmist järgmisse liikumine

ALT+F4

-

programmi sulgemine

SHIFT+DELETE

-

üksuse jäädav kustutamine(kustutav jäädavalt arvutist)

Windowsi programmide klahvikombinatsioonid
CTRL+C

-

kopeerimine

CTRL+X

-

lõikamine

CTRL+V

-

kleepimine

CTRL+Z

-

tagasivõtmine

CTRL+B

-

paks kiri

CTRL+U

-

allakriipsutamine

CTRL+I

-

kursiivkiri

Hiireklõpsu-/muuteklahvikombinatsioonid kestaobjektidele
SHIFT+paremklõps

-

alternatiivseid käske sisaldava otseteemenüü kuvamine

SHIFT+topeltklõps

-

alternatiivse vaikekäsu (menüü teine üksus)
käivitamine

ALT+topeltklõps

-

atribuutide kuvamine

SHIFT+DELETE

-

üksuse kohe kustutamine ilma prügikasti paigutamata
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Üldised (ainult klaviatuuri) kiirklahvid
F1

-

Windowsi spikri käivitamine

F10

-

menüüriba suvandite aktiveerimine

SHIFT+F10

-

valitud üksuse otseteemenüü avamine (sama saab teha
ka objekti paremklõpsamisel)

CTRL+ESC

-

menüü Start avamine (üksuse valimiseks saate kasutada
nooleklahve)

CTRL+ESC või ESC

-

nupu Start valimine (tööriistariba valimiseks vajutage
tabeldusklahvi (TAB); kontekstile vastava kiirmenüü
avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F10)

ALT+allanool

-

ripploendiboksi avamine

ALT+TAB

-

mõne muu töötava programmi aktiveerimine (hoidke all
muuteklahvi (ALT) ja seejärel vajutage toimingute
vahetamise akna kuvamiseks tabeldusklahvi (TAB)

SHIFT

-

CD sisestamisel vajutage ja hoidke all tõstuklahvi
(SHIFT), et eirata automaatse käivitumise funktsiooni

ALT+SPACE

-

põhiakna menüü Süsteem kuvamine (menüü Süsteem
kaudu saate akna taastada, sulgeda, teisaldada,
minimeerida, maksimeerida või selle suurust muuta)

ALT+- (ALT+sidekriips)

-

Mitme dokumendi liidese (MDI) alamakna menüü
Süsteem kuvamine (MDI alamakna menüü Süsteem
kaudu saate alamakna taastada, teisaldada,
minimeerida, maksimeerida, sulgeda või selle suurust
muuta)

CTRL+TAB

-

MDI-programmi järgmise alamakna aktiveerimine

ALT+menüüs allakriipsutatud täht-

menüü avamine

ALT+F4

-

aktiivse akna sulgemine

CTRL+F4

-

aktiivse MDI-akna sulgemine

ALT+F6

-

sama programmi mitme akna vaheldumisi
aktiveerimine (nt kui kuvatakse Notepadi dialoogiboks
Otsing, aktiveerib klahvikombinatsioon ALT+F6
vaheldumisi dialoogiboksi Otsing ja Notepadi
põhiakna)
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Kestaobjektid ja üldkausta / Windows Exploreri otseteed
Valitud objekti redigeerimise kiirklahvid:
F2

-

objekti ümbernimetamine

F3

-

kõigi failide leidmine

CTRL+X

-

lõikamine

CTRL+C

-

kopeerimine

CTRL+V

-

kleepimine

SHIFT+DELETE

-

valiku kohene kustutamine üksust prügikasti
teisaldamata.

ALT+ENTER

-

valitud objekti atribuutide avamine

Faili kopeerimine
Vajutage ja hoidke faili teise kausta lohistamise ajal all juhtklahvi (CTRL).
Otsetee loomine
Vajutage ja hoidke faili töölauale või kausta lohistamisel all klahve CTRL+SHIFT.
Üldkausta/otsetee kiirklahvid
F4

-

loendiboksi Mine teise kausta valimine ja loendiboksi
kirjetes allapoole liikumine (juhul, kui Windows
Exploreri vastav tööriistariba on aktiivne)

F5

-

aktiivse akna värskendamine

F6

-

Windows Exploreri paanidel liikumine

CTRL+G

-

tööriista Go To Folder avamine (ainult Windows 95
Windows Exploreris)

CTRL+Z

-

viimase käsu tagasivõtmine

CTRL+A

-

aktiivse akna kõigi üksuste valimine

BACKSPACE

-

emakausta aktiveerimine

SHIFT+klõps+nupp Sule

-

kaustade puhul aktiivse kausta ja kõigi emakaustade
sulgemine

Windows Exploreri puu kiirklahvid
Numbriklaviatuur*

-

kõigi praeguse valiku all asuvate üksuste laiendamine

Numbriklaviatuur +

-

aktiivse valiku laiendamine

Numbriklaviatuur -

-

aktiivse valiku ahendamine

PAREMNOOL

-

aktiivse valiku laiendamine, kui see pole veel
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laiendatud; kui on, siis esimese tütre juurde liikumine
VASAKNOOL

-

aktiivse valiku ahendamine, kui see on laiendatud; kui
pole, siis ema juurde liikumine

Atribuutide kiirklahvid
CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB-

atribuudivahekaartidel liikumine

Hõlbustusvahendite kiirklahvid
Tõstuklahvi (SHIFT) vajutamine viis korda: nakkeklahvide sisse- või väljalülitamine
Parema tõstuklahvi (SHIFT) vajutamine ja hoidmine kaheksa sekundit -

filterklahvide

sisse- või väljalülitamine
Numbriluku (NUM LOCK) vajutamine ja hoidmine viis sekundit

-

tumblerklahvide

sisse- või väljalülitamine
Vasak ALT+vasak SHIFT+NUM LOCK -

hiireklahvide sisse- või väljalülitamine

Vasak ALT+vasak SHIFT+PRINT SCREEN - kõrge kontrastsuse sisse- või väljalülitamine
Klaviatuuri Microsoft Natural Keyboard klahvid
Windowsi logo klahv

-

menüü Start

Windowsi logo+R

-

dialoogiboks Käivitamine

Windowsi logo+M

-

kõige minimeerimine.

SHIFT+Windowsi logo+M

-

kõige minimeerimise tagasivõtmine

Windowsi logo+F1

-

spikker

Windowsi logo+E

-

Windows Explorer

Windowsi logo+F

-

failide ja kaustade otsimine

Windowsi logo+D

-

kõigi avatud akende minimeerimine ja töölaua
kuvamine

CTRL+Windowsi logo+F

-

arvuti otsimine

CTRL+Windowsi logo+TAB

-

menüü Start, kiirkäivitusriba ja süsteemisalve
vaheldumisi aktiveerimine (kiirkäivitusriba ja
süsteemisalve üksuste aktiveerimiseks kasutage
PAREMNOOLT või VASAKNOOLT)

Windowsi logo+TAB

-

ühelt tegumiriba nupult teisele liikumine

Windowsi logo+Break

-

dialoogiboks Süsteemiatribuudid

Menüüklahv

-

valitud üksuse otseteemenüü kuvamine
Koostanud: Merike Hein

Klaviatuur Microsoft Natural Keyboard koos installitud IntelliType-tarkvaraga
Windowsi logo+L

-

Windowsist väljalogimine

Windowsi logo+P

-

prindihalduri käivitamine

Windowsi logo+C

-

juhtpaneeli avamine

Windowsi logo+V

-

lõikelaua käivitamine

Windowsi logo+K

-

dialoogiboksi Klaviatuuriatribuudid avamine

Windowsi logo+I

-

dialoogiboksi Hiireatribuudid avamine

Windowsi logo+A

-

hõlbustussuvandite käivitamine (kui need on
installitud)

Windowsi logo+tühikuklahv

-

Microsoft IntelliType'i kiirklahvide loendi kuvamine

Windowsi logo+S

-

suurtäheluku (CAPS LOCK) sisse- või väljalülitamine

TAB

-

dialoogiboksi järgmise juhtelemendi juurde liikumine

SHIFT+TAB

-

dialoogiboksi eelmise juhtelemendi juurde liikumine

Tühikuklahv

-

kui praegune juhtelement on nupp, siis tühikuklahvi

Dialoogiboksi klaviatuurikäsud

vajutamisel klõpsate seda nuppu; kui praegune
juhtelement on märkeruut, siis tühikuklahvi vajutamisel
saate ruudu märkida või tühjendada; kui praegune
juhtelement on suvand, siis tühikuklahvi vajutamisel
valite selle suvandi.
ENTER

-

sisestusklahvi vajutamine võrdub valitud nupu
klõpsamisega (väikeste nelinurkadega ümbritsetud
nupp)

ESC

-

paoklahvi (ESC) vajutamine võrdub nupu Loobu
klõpsamisega

ALT+dialoogiboksi üksuse allakriipsutatud täht -

vastava üksuse juurde liikumine
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