Windows 10 - Tastaturgenveje
Tastaturgenveje er taster eller tastekombinationer. De tilbyder en alternativ måde at gøre ting på, som du normalt udfører med musen. Klik på en
indstilling nedenfor. Så åbnes der en tabel over relaterede genveje:
Skjul alle
Kopiér, Sæt ind og andre generelle tastaturgenveje

Tryk på denne tast

Hvis du vil gøre dette

Ctrl + X

Klippe det markerede element.

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiere det markerede element.

Ctrl+V (eller Skift+Insert)

Indsætte det markerede element.

Ctrl+Z

Fortryde en handling.

Alt + tabulator

Skifte mellem åbne apps.

Alt + F4

Lukke det aktive element eller afslutte den aktive app.

Windows-tast + L

Låse din pc.

Windows-tast +D

Vise og skjule skrivebordet.

F2

Omdøbe det markerede element.

F3

Søge efter en fil eller mappe i Stifinder.

F4

Vise adresselinjelisten i Stifinder.

F5

Opdatere det aktive vindue.

F6

Cirkulere gennem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet.

F10

Aktivere menulinjen i den aktive app.

Alt+F8

Vise din adgangskode på logonskærmen.

Alt+Esc

Cirkulere gennem elementerne i den rækkefølge, de blev åbnet.

Alt+understreget bogstav

Udføre kommandoen for det pågældende bogstav.

Alt+Enter

Se det markerede elements egenskaber.

Alt+Mellemrumstast

Åbne en genvejsmenu for det aktive vindue.

Alt + Venstre pil

Gå tilbage.

Alt+højre pil

Gå fremad.

Alt + Page Up

Flytte en skærm op.

Alt + Page Down

Flytte en skærm ned.

Ctrl + F4

Lukke det aktive dokument (i apps, der er i fuldskærm, og hvor du kan have flere dokumenter åbne
samtidigt).

Ctrl + A

Markere alle elementerne i et dokument eller vindue.

Ctrl + D (eller Delete)

Slette det markerede element og flytte det til Papirkurv.

Ctrl+R (eller F5)

Opdatere det aktive vindue.

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt handling.

Ctrl + Højre pil

Flytte markøren til begyndelsen af det næste ord.

Ctrl+Venstre pil

Flytte markøren til begyndelsen af det foregående ord.

Ctrl+Pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det næste afsnit.

Ctrl+Pil op

Flytte markøren til begyndelsen af det foregående afsnit.

Ctrl+Alt+Tabulator

Bruge piletasterne til at skifte mellem alle åbne apps.

Alt+Skift+piletaster

Når en gruppe eller et felt er i fokus i menuen Start, skal du flytte det i den retning, der er angivet.

Ctrl+Skift+piletaster

Når et felt er i fokus i menuen Start, kan du flytte det til et andet felt for at oprette en mappe.

Ctrl+Piletaster

Tilpasse menuen Start, når den er åben.

Ctrl + piletast (for at flytte til et element) +
Mellemrum

Markere flere individuelle elementer i et vindue eller på skrivebordet.

Ctrl + Skift med en piletast

Markere en tekstblok.

Ctrl+Esc

Åbne Start.

Ctrl+Skift+Esc

Åbne Jobliste.

Ctrl + Skift

Skifte tastaturlayout, når flere tastaturlayouts er tilgængelige.

Ctrl+Mellemrum

Slå kinesisk IME (Input Method Editor) til eller fra.

Skift + F10

Vise genvejsmenuen for det markerede element.

Skifte med en vilkårlig piletast

Markere mere end ét element i et vindue eller på skrivebordet eller markere tekst i et dokument.

Skift + Delete

Slette det markerede element uden at flytte det til Papirkurv.

Højre pil

Åbne den næste menu til højre eller åbne en undermenu.

Venstre pil

Åbne den næste menu til venstre eller lukke en undermenu.

Esc

Stoppe eller forlad den aktuelle opgave.

PrtScn

Tage et skærmbillede af hele din skærm og kopiere det til Udklipsholder.

