
iTunes 11:n Windows-versio: Näppäinoikotiet

Toiminto Oikotie
Toiston oikotiet

Valitun kappaleen toistaminen välittömästi Enter
Siirry eteenpäin tai taaksepäin kappaleen
sisällä Ctrl-Alt-Nuoli oikealle tai Nuoli vasemmalle

Kuuntele luettelon seuraava tai edellinen
albumi Vaihto-Nuoli oikealle tai Nuoli vasemmalle

Siirry luettelon seuraavaan tai edelliseen
kappaleeseen

Nuoli vasemmalle tai Nuoli oikealle (tai napsauta iTunesin ikkunan
vasemmassa yläkulmassa olevia säätimiä, joilla siirrytään seuraavaan
tai edelliseen kappaleeseen)

Kirjaston ja soittolistan oikotiet
Valitse kaikki luettelon kappaleet tai poista
niiden valinta Ctrl-napsauta kappaleen vieressä olevaa valintaruutua

Luo soittolista kappaleista Ctrl-Vaihto-N
Älykkään soittolistan luominen Ctrl-Alt-N
Päivitä radioluettelo (kun Radio on valittuna) F5
Päivitä Genius-soittolista (kun soittolista on
valittuna) F5

iTunes Storen pikanäppäimet
Siirry seuraavalle sivulle iTunes Storessa Ctrl–Ä
Siirry edelliselle sivulle iTunes Storessa Ctrl–Ö
Lataa uusia podcast-jaksoja (kun Podcastit on
valittu, Kirjasto-kohdan alla) F5

Aloita etsintä iTunes Storesta (missä tahansa
iTunesissa) Kirjoita Etsi-kenttään ja paina Vaihto-rivinvaihto

Avaa Store-valikko Alt-S
Etsi ohjelmiin päivityksiä (kun Ohjelmat on
valittuna kohdassa Kirjasto) F5

Tiedostojen ja ikkunoiden pikanäppäimet
Avaa tai sulje kaikki Radio-luettelon kolmiot Ctrl-napsauta kolmiota
Pienennä iTunes-ikkunaa siten, että vain
toistosäätimet näkyvät

Napsauta iTunesin ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa
koonmuutossäädintä

Katso Näytä tietoja -ikkunassa seuraavan tai
edellisen luettelossa olevan kappaleen tiedot Alt-N tai Alt-P

Valitse hakukenttä Ctrl-F
Avaa lisäasetukset, kun visuaalinen tehoste on
näkyvillä

Paina ? ja valitse sitten jokin vaihtoehto painamalla pyydettyä
näppäintä (kaikki visuaaliset tehosteet eivät tue tätä)

Valitse valitulle videolle kuvitus Videon toistuessa Ctrl-napsauta elokuvaa ja valitse ”Aseta
tunnistekuva”

Avaa suoratoisto iTunesiin tietystä osoitteesta Ctrl-U
iPodin pikanäppäimet
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Estä iPodin automaattinen synkronointi
tietokoneeseen liitettäessä

Paina Ctrl-Vaihto liittäessäsi iPodin tietokoneeseen (pidä näppäimiä
painettuina, kunnes iPod tulee näkyviin iTunes-ikkunassa)

iPhonen pikanäppäimet
Estä iPhonen automaattinen synkronointi
tietokoneeseen liitettäessä

Paina Ctrl-Vaihto, kun liität iPhonen tietokoneeseen (pidä näppäimiä
painettuina, kunnes laite tulee näkyviin iTunes-ikkunassa)

Puhutun äänisisällön pikanäppäimet
Siirry seuraavaan tai edelliseen lukuun (jos
mahdollista) Ctrl-Vaihto-Nuoli oikealle tai Nuoli vasemmalle

Tiedosto-valikon pikanäppäimet
Luo uusi soittolista Ctrl-N
Lisää tiedosto musiikkikirjastoon Ctrl-O
Sulje iTunesin ikkuna Ctrl-W
Avaa valitun kappaleen tai CD-levyn
Kappaleen tiedot- tai CD-tiedot-ikkuna Ctrl-I

Näytä kappaletiedoston sijainti Ctrl-R
Näytä parhaillaan toistettava kappale
luettelossa Ctrl-L

Muokkaa-valikon pikanäppäimet
Avaa iTunes-asetukset Ctrl-pilkku
Kumoa edellinen kirjoitusmuutos
muokkaustilassa Ctrl-Z

Leikkaa valitun kappaleen tiedot tai kuvitus Ctrl-X
Kopioi valitun kappaleen tiedot tai kuvitus Ctrl-C
Liitä valitun kappaleen tiedot tai kuvitus Ctrl-V
Valitse kaikki luettelon kappaleet Ctrl-A
Poista kaikkien luettelon kappaleiden valinta Ctrl-Vaihto-A

Ohjaus-valikon pikanäppäimet
Aloita tai lopeta valitun kappaleen toisto Välilyönti-näppäin
Toista luettelossa seuraavana oleva kappale,
kun nykyistä kappaletta toistetaan Nuoli oikealle

Toista luettelon edellinen kappale, kun
kappaletta toistetaan Nuoli vasemmalle

Lisää äänenvoimakkuutta Ctrl-Nuoli ylös
Vähennä äänenvoimakkuutta Ctrl-Nuoli alas
Mykistä ääni (kappaleen toisto jatkuu) Ctrl-Alt-Nuoli alas
Poista CD-levy asemasta Ctrl-E

Ikkuna-valikon pikanäppäimet
Poista CD-levy asemasta Ctrl-E

Näytä-valikon pikanäppäimet
Vaihda minisoittimeen Ctrl-Vaihto-M
Näytä tai kätke selainikkuna (Artisti- ja
Albumi-sarakkeet) Ctrl-B

Laita esitystila päälle tai pois päältä Ctrl-T



Vaihda visuaalisten tehosteiden koko näytöllä
ja iTunes-ikkunassa katselemisen välillä
(esitystilan ollessa päällä)

Komento-F

Siirry koko näytön tilaan tai poistu koko
näytön tilasta Ctrl-Vaihto-F

Avaa Valinnat-ikkuna valitulle lähteelle Ctrl-J
Ohje-valikon pikanäppäimet

Avaa iTunes-ohje Ctrl-?
Yleiset pikanäppäimet

Avaa iTunes vikasietotilassa (ilman ulkoisia
liitännäisiä) Ctrl-Vaihto (avattaessa iTunesia)

Muokkaa valitun kohteen nimeä F2
Päivitä lähdeluettelo F5
Keskeytä nykyinen prosessi (CD-levyn poltto,
synkronointi, tiedoston muuntaminen ja niin
edelleen)

Ctrl-Break

Kun täysi näppäinnavigointi on käytössä
Valitse seuraava säädin Sarkain
Napsauta parhaallaan valittua säädintä Enter
Avaa tai sulje valitun kohteen kolmio Vasen nuoli tai oikea nuoli tai numeronäppäimistön + ja -

Muiden muodoissa osoitteessa : www.downloadexcelfiles.com

alkuperäinen lähde : support.apple.com/kb/PH12310?viewlocale=fi_FI
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