
Klõpsake pealkirja 
tiitlilaadi redigeerimiseks 

Klõpsake kehateksti 
redigeerimiseks. 
 

Excel 2010 kiirklahvid 
Funktsiooniklahvid 

Klahv Kirjeldus 

F1 Kuvab tööpaani Exceli spikker. 
CTRL+F1 kuvab või peidab lindi. 
 
ALT+F1 loob praeguses vahemikus olevate andmete manusdiagrammi. 
 
ALT+SHIFT+F1 lisab uue töölehe. 

F2 
 

Aktiveerib aktiivses lahtris redigeerimisrežiimi ja paigutab järjepunkti lahtrisisu lõppu. Kui lahtri redigeerimine 
on välja lülitatud, nihutab järjepunkti valemiribale. 
 
SHIFT+F2 lisab või redigeerib lahtri kommentaari 
 
CTRL+F2 kuvab prindi eelvaate ala Backstage'i vaate menüüs Prindi. 

F3 Kuvab dialoogiboksi Nime kleepimine. Saadaval üksnes juhul, kui töövihikus leidub nimesid. 
 
SHIFT+F3 kuvab dialoogiboksi Funktsiooni lisamine. 

F4 Kordab võimalusel viimast käsku või toimingut. 
Kui valemis on valitud lahtriviide, aktiveerib klahvi F4 vajutamine järjest vaheldumisi kõik absoluut- ja 
suhteliste viidete võimalikud kombinatsioonid. 
 
CTRL+F4 suleb valitud töövihiku akna. 
 
ALT+F4 suleb Exceli. 

F5 Kuvab dialoogiboksi Minek. 
 
CTRL+F5 taastab valitud töövihikuakna suuruse. 

F6 Liigub töölehe, lindi, tööpaani ja suumi juhtelementide vahel. Tükeldatud töölehel (menüü Vaade käsk Halda 
seda akent, Külmuta paanid, Tükelda) kaasab F6 paanide ja lindiala vahel liikumisel tükeldatud paanid. 
 
SHIFT+F6 liigub töölehe, suumi juhtelementide, tööpaani ja lindi vahel. 
 
CTRL+F6 siirdub järgmisse töövihikuaknasse, kui on avatud mitu töövihikuakent. 

F7 Kuvab dialoogiboksi Õigekirja kontroll aktiivsel töölehel või valitud vahemikus õigekirja kontrollimiseks. 
 
CTRL+F7 sooritab tööleheaknas käsu Teisalda, kui aken ei ole suurendatud. Akna teisaldamiseks kasutage 
nooleklahve; pärast lõpetamist vajutage klahvi ENTER või katkestamiseks klahvi ESC. 

F8 Lülitab laiendusrežiimi sisse või välja. Laiendusrežiimis kuvatakse olekuribal tähis Laiendatud valik ning 
nooleklahvid laiendavad valiku. 
 
SHIFT+8 võimaldab nooleklahvide abil lisada valitud lahtritele mittekülgneva lahtri või vahemiku. 
 
CTRL+F8 täidab käsu Suurus (töövihikuakna menüüs Juhtelement), kui töövihik pole suurendatud. 
 
ALT+F8 kuvab makro loomiseks, käivitamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks dialoogiboksi Makro. 



Klõpsake pealkirja 
tiitlilaadi redigeerimiseks 

Klõpsake kehateksti 
redigeerimiseks. 
 

Excel 2010 kiirklahvid – koos juhtklahviga  
(CTRL) kasutatavad kiirklahvid 

Klahv Kirjeldus 

F9 Arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed. 
 
SHIFT+F9 arvutab aktiivse töölehe. 
 
CTRL+ALT+F9 arvutab kõigi avatud töövihikute kõik töölehed, arvestamata seda, kas need on pärast viimast 
arvutamist muutunud või mitte. 
 
CTRL+ALT+SHIFT+F9 kontrollib sõltuvaid valemeid uuesti ja seejärel arvutab kõigi avatud töövihikute kõik 
lahtrid, sealhulgas lahtrid, mis pole märgitud arvutamist vajavateks. 
 
CTRL+F9 minimeerib töövihikuakna ikooniks. 

F10 Lülitab klahvinäpunäited sisse ja välja. (Sama teeb ka muuteklahvi (ALT) vajutamine.) 
 
SHIFT+F10 kuvab valitud üksuse kiirmenüü. 
 
ALT+SHIFT+F10 kuvab nupu Veakontroll menüü või teate. 
 
CTRL+F10 suurendab või taastab valitud töövihikuakna. 

F11 Loob eraldi diagrammilehel praeguses vahemikus olevate andmete diagrammi. 
 
SHIFT+F11 lisab uue töölehe. 
 
ALT+F11 avab Microsoft Visual Basic For Applications Editori, milles saate luua makro rakenduse Visual Basic 
for Applications (VBA) abil. 

F12 Kuvab dialoogiboksi Nimega salvestamine. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2

