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Excel 2010 kiirklahvid – muu 

Klahv Kirjeldus 

Paoklahv (ESC) Tühistab kirje lahtris või valemiribal. 
Suleb avatud menüü või alammenüü, dialoogiboksi või sõnumiakna. 

Suleb täisekraanvaate, kui see on rakendatud, ning aktiveerib lindi ja olekuriba kuvamiseks taas 
normaalvaate. 

Tagasilükkeklahv 
(BACKSPACE) 

Kustutab valemiribal järjepunktist vasakul asuva märgi. 
Samuti kustutab aktiivse lahtri sisu. 

Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab klahv järjepunktist vasakul asuva märgi. 
Kustutusklahv 
(DELETE) 

Eemaldab lahtri sisu (andmed ja valemid) valitud lahtritest ilma lahtri vormingut või kommentaare  
mõjutamata.   
Lahtriredigeerimisrežiimis kustutab järjepunktist paremal asuva märgi. 

Koduklahv 
(HOME) 

Viib töölehel rea algusesse.  
Kui kerimislukk (SCROLL LOCK) on aktiveeritud, viib kursori akna ülemisse vasaknurka.  

Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib esimese menüükäsu.  

CTRL+HOME viib töölehe algusse.  

CTRL+SHIFT+HOME laiendab lahtrivalikut töölehe alguseni.  
Lõpuklahv (END) Lõpuklahv (END) lülitab sisse lõpurežiimi. Lõpurežiimis saate nooleklahvide abil liikuda aktiivse 

lahtriga samas veerus või reas järgmisse mittetühja lahtrisse. Kui lahtrid on tühjad, saate lõpuklahvi 
(END) ja mõne  
nooleklahvi vajutamisega liikuda rea või veeru viimasesse lahtrisse.   
Kui menüü või alammenüü on nähtaval, valib lõpuklahv (END) ka viimase menüükäsu.  

CTRL+END viib töölehe viimasesse lahtrisse, kõige parempoolsema kasutatud veeru kõige alumisele 
reale. Kui kursor on valemiribal, viib CTRL+END kursori teksti lõppu. 

CTRL+SHIFT+END laiendab lahtrite valikut töölehe viimase kasutatud lahtrini (alumine parempoolne 
nurk). Kui kursor on valemiribal, valib CTRL+SHIFT+END kogu valemiribal oleva teksti alates kursori 
asukohast kuni lõpuni (valemiriba kõrgust mõjutamata).  

PAGE UP  Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra üles.  
ALT+PAGE UP viib töölehel ühe ekraanikuva võrra vasakule.  

CTRL+PAGE UP viib eelmisele lehele töövihikus.  

CTRL+SHIFT+PAGE UP valib töölehe praeguse ja eelmise lehe.  
PAGE DOWN  Viib töölehel ühe ekraanikuva võrra alla.   

ALT+PAGE DOWN viib töölehel ühe ekraanikuva võrra paremale.  

CTRL+PAGE DOWN viib järgmisele lehele töövihikus.  

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN valib töövihiku praeguse ja järgmise lehe.  
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Viivad töölehel ühe lahtri võrra üles, alla, vasakule või paremale.  
CTRL+nooleklahv viib praeguse andmeala äärele töölehel. 

SHIFT+nooleklahv laiendab valikut ühe lahtri võrra.   

CTRL+SHIFT+nooleklahv laiendab lahtrite valikut aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini 
või (kui järgmine lahter on tühi) laiendab valikut järgmise täidetud lahtrini.   

Kui lint on aktiveeritud, valib vasaknooleklahv või paremnooleklahv vasakpoolse või parempoolse 
menüü. Kui mõni alammenüü on avatud või valitud, aktiveerivad need nooleklahvid vaheldumisi 
põhimenüü ja alammenüü. Kui valitud on mõni lindimenüü, saab nende klahvidega menüünuppude 
seas liikuda. 

Allanooleklahv või ülesnooleklahv valib avatud menüüs või alammenüüs järgmise või eelmise käsu.  
Kui valitud on mõni lindimenüü, saab nende klahvidega jaotises üles või alla liikuda. 

Allanool või ALT+allanool avab valitud ripploendi. 
Sisestusklahv 
(ENTER) 

Viib lahtrisse sisestamise kas lahtrist või valemiribalt lõpule ja aktiveerib alloleva lahtri (vaikimisi).  
Andmevormil viib järgmise kirje esimesele väljale.  

Avab valitud menüü (menüüriba aktiveerimiseks vajutage klahvi F10) või sooritab valitud käsu 
toimingu.  

ALT+ENTER alustab samas lahtris uut rida.  

CTRL+ENTER täidab valitud lahtrivahemiku praeguse kirjega.  

SHIFT+ENTER lõpetab lahtrikirje ja valib ülemise lahtri.  
Tühikuklahv Dialoogiboksis teeb valitud nupule määratud toimingu; märgib või tühjendab märkeruudu.  

CTRL+tühikuklahv valib töölehel terve veeru.  

SHIFT+tühikuklahv valib töölehel terve rea.  

CTRL+SHIFT+tühikuklahv valib terve töölehe.   

• Kui tööleht sisaldab andmeid, valib CTRL+SHIFT+tühikuklahv praeguse ala. Vajutades teist korda 
kombinatsiooni CTRL+SHIFT+tühikuklahv, saab valida ala piirkonna koos kokkuvõtteridadega. 
Vajutades kombinatsiooni CTRL+SHIFT+tühikuklahv kolmandat korda, saab valida terve töölehe.   

• Kui mõni objekt on valitud, valib klahvikombinatsioon CTRL+SHIFT+tühikuklahv kõik töölehe 
objektid.  

ALT+tühikuklahv kuvab Exceli akna juhtimismenüü. 
Tabeldusklahv 
(TAB) 
 

Viib töölehel ühe lahtri võrra paremale.  
Võimaldab liikuda kaitstud töölehe lukustamata lahtrite vahel.  

Viib dialoogiboksis järgmisele suvandile või suvandirühma.  

SHIFT+TAB viib töölehel eelmisesse lahtrisse või dialoogiboksis eelmisele suvandile.  

CTRL+TAB aktiveerib dialoogiboksi järgmise vahekaardi.  

CTRL+SHIFT+TAB aktiveerib dialoogiboksi eelmise vahekaardi. 
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