
Eszköz
Művelet
Windows/UNIX
rendszerben

Művelet Mac OS
rendszerben

Billentyűparancsok eszközök kiválasztásához
Kéz eszköz H H

A Kéz eszköz ideiglenes kiválasztása Szóköz Szóköz

Kijelölés eszköz V V

Kijelölőkeretes kicsinyítés/nagyítás eszköz Z Z

Váltás a nagyítási eszközök között: Kijelölőkeretes
kicsinyítés/nagyítás, Dinamikus nagyítás, Nagyító Shift+Z Shift+Z

A Dinamikus nagyítás eszköz ideiglenes választása (amikor
a Kijelölőkeretes kicsinyítés/nagyítás eszköz van kijelölve) Shift Shift

Ideiglenes kicsinyítés (amikor a Kijelölőkeretes
kicsinyítés/nagyítás eszköz van kijelölve) Ctrl Option

A Nagyítás eszköz ideiglenes kijelölése Ctrl+szóköz Space+Command

Objektumkijelölés eszköz R R

Objektum szerkesztése eszköz O O

Belépés/kilépés az űrlapszerkesztésből A A

Körülvágás eszköz C C

Hivatkozás eszköz L L

Szövegmező eszköz F F

Váltás az űrlapeszközök között: Szövegmező,
Jelölőnégyzet, Választógomb, Listamező, Legördülő listamező,
Gomb, Digitális aláírás, Vonalkód

Shift+F Shift+F

3D eszköz M M

Váltás a multimédiás eszközök között: Flash, Videó Shift+M Shift+M

Dokumentumszöveg szerkesztése eszköz T T

Kivonás Y Y

Lépjen végig a módosító eszközökön: Szöveg szerkesztése,
Olvasási sorrend javítása, Objektum szerkesztése Shift+T Shift+T

JavaScript hibakereső Ctrl+J Command+J

Üres oldalak beillesztése eszköz Shift+Ctrl+T Shift+Command+T

Fájlok beillesztése Ctrl+Shift+I  

Oldalak törlése Ctrl+Shift+D  

Kimenet előnézetének megnyitása ~ ~

Billentyűk megjegyzések kezeléséhez

http://www.downloadexcelfiles.com


Öntapadó jegyzet eszköz S S

Szövegszerkesztések eszköz E E

Stencil eszköz K K

Aktuális kiemelő eszköz U U

Váltás a kiemelő eszközök között: Kiemelő, Szöveg
aláhúzása, Szöveg áthúzása

Shift+U (csak
Windows) Shift+U

Jelenlegi jelölőeszköz D D

Váltás a rajzjelölő eszközök között: Nyíl, Vonal, Téglalap,
Ellipszis, Sokszög vonal, Sokszög, Ceruza, Ceruzaradír

Shift+D (csak
Windows) Shift+D

Felhő eszköz Q (csak Windows) Q

Szövegmező eszköz X X

Jelenlegi bélyegző vagy csatolási eszköz J J

Váltás a csatolási eszközök között: Fájl csatolása, Hangos
megjegyzés rögzítése Shift+J Shift+J

A fókusznak a következő megjegyzésre vagy mezőre történő
mozgatása Fül Fül

A fókusznak az előző megjegyzésre vagy mezőre történő
mozgatása Shift+Tab Shift+Tab

Az előugró megjegyzés (vagy a Megjegyzések lista szövegmezője)
megnyitása a fókuszban lévő megjegyzéshez Enter Return

Az előugró menü (vagy a Megjegyzések lista szövegmezőjét)
bezárása a fókuszban lévő megjegyzéshez Esc Esc

Navigálás PDF fájlokban – billentyűparancsok

Előző képernyő Page Up vagy
Shift+Enter

Page Up vagy
Shift+Return

Következő képernyő Page Down vagy
Enter Page Down vagy Return

Első oldal

Home vagy
Shift+Ctrl+Page
Upvagy
Shift+Ctrl+Fel nyíl

Home vagy
Shift+Command+Fel
nyíl

Utolsó oldal

End vagy
Shift+Ctrl+Page
Down vagy
Shift+Ctrl+Le nyíl

End vagy
Shift+Command+Le nyíl

Előző oldal Balra nyíl vagy
Ctrl+Page Up

Balra nyíl vagy
Command+Page Up

Következő oldal Jobbra nyíl vagy
Ctrl+Page Down

Jobbra nyíl vagy
Command+Page Down

Előző megnyitott dokumentum Ctrl+F6 (UNIX) Command+F6



Következő megnyitott dokumentum Shift+Ctrl+F6
(UNIX) Shift+Command+F6

Görgetés fel Fel nyíl Fel nyíl

Görgetés le Lefelé nyíl Lefelé nyíl

Görgetés (ha a Kéz eszköz ki van jelölve) Szóköz Szóköz

Nagyítás Ctrl+egyenlőségjel Command+egyenlőségjel

Kicsinyítés Ctrl+kötőjel Command+kötőjel

Billentyűk PDF portfóliókhoz
Mozgás előre vagy hátra a rendezéshez kijelölt aktuális
oszlopfejlécek között, az aktuális sorral a fókuszban, és ha
mappában van, akkor a Vissza gombbal

Tab vagy Shift+Tab Tab vagy Shift+Tab

Fókusz áthelyezése a következő vagy az előző sorra, amikor a bal
oldali fájllista tömbjében van Fel nyíl vagyLe nyíl Fel nyíl vagy Le nyíl

A következő vagy az előző sorba rendezési oszlopfejléc kijelölése Balra nyíl
vagy Jobbra nyíl

Balra nyíl vagyJobbra
nyíl

A fájllista tömbjében történő megnyomás esetén egy szinttel
feljebb navigálás a mappában Backspace Törlés

A Vissza gomb megnyomása egy mappában, ha a fókusz a
gombon van. Enter vagy Szóköz Enter vagy Szóköz

Ha olyankor nyomják meg, amikor egy almappát képviselő
fájllistasor van fókuszban, akkor navigálás az illető almappához,
illetőleg Előnézet módban megnyit egy csatolmányt.

Enter Enter

A fájllista tömbjében az első, illetve az utolsó sorra ugrik Home vagy End Home vagy End

Ha a fájllista tömbjében van, váltás a sorok következő vagy utolsó
egy képernyőnyi csoportjára.

Page Down
vagy Page Up

Page Down vagyPage
Up

Az összes fájl kijelölése, illetve kijelölésének megszüntetése Ctrl+A vagy
Shift+Ctrl+A

Command+A vagy
Shift+Command+A

Ha fájllista tömbjében van, a kijelölés kiterjesztése a kijelölt sorok
alatti vagy feletti sorra.

Shift+Fel nyíl vagy
Shift+Le nyíl

Shift+Fel nyíl vagy
Shift+Le nyíl

Módosítja, hogy a fókuszsor a kijelölésben van-e Ctrl+szóköz Command+szóköz

Elmozdítja a fókuszt lefelé vagy felfelé a kijelölés megváltoztatás
nélkül

Ctrl+Fel nyílvagy
Ctrl+Le nyíl

Command+Fel nyílvagy
Command+Le nyíl

Ha a fókusz egy sorfejlécen van, a rendezési sorrend megfordítása Szóköz Szóköz

Feladat-ablaktáblákban navigáló billentyűk
Fókuszáthelyezés a következő elemre a Dokumentum ablaktábla,
Feladat-ablaktáblák, Üzenetsor és Navigációs sor által alkotott
csoporton belül.

F6 F6

Fókuszáthelyezés az előző elemre a Dokumentum ablaktábla,
Feladat-ablaktáblák, Üzenetsor és Navigációs sor által alkotott
csoporton belül.

Shift+F6 Shift+F6



Fókuszáthelyezés a feladat-ablaktábla következő paneljére Ctrl+Tab Command+Tab

Fókuszáthelyezés a feladat-ablaktábla előző paneljére Ctrl+Shift+Tab Command+Shift+Tab

Nyitott feladat-ablaktáblán belül navigálás a következő panelre és
panelvezérlőre Fül Fül

Nyitott feladat-ablaktáblán belül navigálás az előző panelre és
panelvezérlőre Shift+Tab Shift+Tab

Navigálás a következő parancsgombra az aktuális panelen belül Lefelé nyíl Lefelé nyíl

Navigálás az előző parancsgombra az aktuális panelen belül Fel nyíl Fel nyíl

A fókuszpanel kibontással, illetve összecsukása (Nyomja meg az
F6 billentyűt, hogy a fókusz az Eszközök ablaktáblára helyeződjön
át, majd lapozzon a kívánt panelhez)

Szóköz vagy Enter

Bal nyíl vagy Jobb
nyíl

Szóköz vagy Enter

Bal nyíl vagy Jobb nyíl

Nyissa meg vagy zárja be a Feladatok ablaktáblát Shift+F4 Shift+F4

Zárja be az ablaktáblát, mely a Művelet feladatait listázza Ctrl+Shift+F4 Ctrl+Shift+F4

Nyissa meg a menüt és helyezze át a fókuszt az első menüelemre,
ha olyan parancs van a fókuszban, amely almenüvel rendelkezik,
illetve ha olyan almenüelem, amely kibontható

Szóköz vagy Enter Szóköz vagy Enter

Helyezze vissza a fókuszt arra a kiindulási parancsgombra,
amelynek almenüjében vagy kibontott almenüelemében van a
fókusz

Esc Esc

A fókuszban lévő parancs futtatása Szóköz vagy Enter Szóköz vagy Enter

Navigáljon az aktív panelen a következő elemhez az Új művelet
létrehozása, Művelet szerkesztése, Új eszközkészlet létrehozása,
vagy az Eszközkészlet szerkesztése párbeszédpaneleken

Fül Fül

Navigáljon az aktív panelen az előző elemhez az Új művelet
létrehozása, Művelet szerkesztése, Új eszközkészlet létrehozása, és
az Eszközkészlet szerkesztése párbeszédpaneleken

Shift+Tab Shift+Tab

Billentyűparancsok navigáláshoz
Fókusz áthelyezése a menükre (Windows, UNIX); Első menüelem
kibontása (UNIX) F10 Control+F2

Fókusz áthelyezése eszközsorra a böngészőben és az
alkalmazásban Shift+F8 Shift+F8

Ugrás a következő megnyitott dokumentumra (ha a fókusz a
dokumentum ablaktáblán van) Ctrl+F6 Command+F6

Ugrás az előző megnyitott dokumentumra (ha a fókusz a
dokumentum ablaktáblán van) Ctrl+Shift+F6 Command+Shift+F6

Aktuális dokumentum bezárása Ctrl+F4 Command+F4

Összes megnyitott dokumentum bezárása Nem érhető el Command+Option+W

Fókusz áthelyezése a következő megjegyzésre, hivatkozásra vagy
űrlapmezőre a dokumentum ablaktáblában Fül Fül

Fókusz áthelyezése a dokumentum ablaktáblára F5 F5



Fókusz áthelyezése az előző megjegyzésre, hivatkozásra vagy
űrlapmezőre a dokumentum ablaktáblában Shift+Tab Shift+Tab

Kijelölt eszköz, elem (például film vagy könyvjelző) vagy parancs
aktiválása Szóköz vagy Enter Szóköz vagy Return

Helyi menü megnyitása Shift+F10 Control+kattintás

Helyi menü bezárása F10 Esc

Vissza a Kéz eszközhöz vagy Kijelölés eszközhöz Esc Esc

Fókusz áthelyezése a következő lapra a több lapból álló
párbeszédpaneleken Ctrl+Tab Nem érhető el

Ugrás az előző keresési eredményre, annak kiemelése a
dokumentumban Shift+F3 Nem érhető el

Ugrás a következő keresési eredményre, annak kiemelése a
dokumentumban F3 F3

Előző dokumentum keresése (a keresési eredmények között több
fájl jelenik meg)

Alt+Shift+Balra nyíl
(csak Windows)

Command+Shift+Balra
nyíl

Következő dokumentum keresése (a keresési eredmények között
több fájl jelenik meg)

Alt+Shift+Jobbra
nyíl (csak Windows)

Command+Shift+Jobbra
nyíl

Szövegkijelölés (ha a Kijelölő eszköz van kiválasztva) Shift+nyílbillentyűk Shift+nyílbillentyűk

A következő szó kijelölése vagy az előző szó kijelölésének törlése
(ha a Kijelölő eszköz van kiválasztva)

Shift+Ctrl+Jobbra
nyíl vagy Balra nyíl Nem érhető el

Billentyűparancsok a navigációs panelek használatához
Navigációs ablaktábla megnyitása és fókusz ráhelyezése Ctrl+Shift+F5 Command+Shift+F5

Fókusz áthelyezése a dokumentum, az üzenetsor és a navigációs
panelek között F6 F6

Fókusz áthelyezése az előző ablaktáblára vagy panelre Shift+F6 Shift+F6

Mozgás az aktív navigációs panel elemei között Fül Fül

Ugrás az előző vagy következő navigációs panelre és annak
aktiválása (ha a fókusz a panel gombon van) Fel nyíl vagy Le nyíl Fel nyíl vagy Le nyíl

Ugrás a következő navigációs panelre és annak aktiválása (ha a
fókusz a navigációs ablaktábla bármely részén van) Ctrl+Tab Nem érhető el

Az aktuális könyvjelző kibontása (ha a fókusz a Könyvjelzők
panelen van)

Jobbra nyíl vagy
Shift+pluszjel

Jobbra nyíl vagy
Shift+pluszjel

Az aktuális könyvjelző bezárása (ha a fókusz a Könyvjelzők
panelen van)

Balra nyíl vagy
mínuszjel

Balra nyíl vagy
mínuszjel

Minden könyvjelző kibontása Shift+* Shift+*

Kijelölt könyvjelző bezárása Fordított perjel (/) Fordított perjel (/)

Fókusz áthelyezése a navigációs panel következő elemére Lefelé nyíl Lefelé nyíl

Fókusz áthelyezése a navigációs panel előző elemére Fel nyíl Fel nyíl



Billentyűparancsok a Súgó ablakhoz
A Súgó ablak megnyitása F1 F1 vagy Command+?

A Súgó ablak bezárása
Shift+W (csak
Windows) vagy
Alt+F4

Command+W

Vissza az előzőleg megnyitott témakörre Alt+Balra nyíl Command+Balra nyíl

Előre a következő témakörre Alt+Jobbra nyíl Command+Jobbra nyíl

Előre a következő ablaktáblára Ctrl+Tab
Lásd az alapértelmezett
böngészőprogram
súgóját

Vissza az előző ablaktáblára Shift+Ctrl+Tab
Lásd az alapértelmezett
böngészőprogram
súgóját

Fókusz áthelyezése az ablaktábla következő hivatkozására Tab Nem érhető el

Fókusz áthelyezése az ablaktábla előző hivatkozására Shift+Tab Nem érhető el

Kijelölt hivatkozás aktiválása Enter Nem érhető el

Súgótémakör nyomtatása Ctrl+P Command+P

Billentyűparancsok kisegítő lehetőségekhez
Aktuális dokumentum olvasási beállításainak módosítása Shift+Ctrl+5 Shift+Command+5

Címkézett PDF dokumentum áttördelése, és visszatérés az
áttördelés nélküli nézethez Ctrl+4 Command+4

A Hangos olvasás bekapcsolása és kikapcsolása Shift+Ctrl+Y Shift+Command+Y

Csak az aktuális oldal hangos felolvasása Shift+Ctrl+V Shift+Command+V

Hangos felolvasás az aktuális oldaltól a dokumentum végéig Shift+Ctrl+B Shift+Command+B

Hangos olvasás szüneteltetése Shift+Ctrl+C Shift+Command+C

Hangos olvasás leállítása Shift+Ctrl+E Shift+Command+E

Más formátumok, látogasson el : www.downloadexcelfiles.com

Eredeti forrás
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