
Kiirpääsuriba
Siin olevad käsud on alati nähtavad. Käsu siia lisamiseks 
paremklõpsake seda.

Lindimenüüd
Klõpsake lindil soovitud menüüd, et kuvada selle nupud ja käsud. Kui avate dokumendi rakenduses Word 2013, 
kuvatakse lindimenüü Avaleht. See menüü sisaldab paljusid sagedamini kasutatavaid Wordi käske.

Failide haldamine
Wordi failide avamiseks, 
salvestamiseks, printimiseks ja 
haldamiseks klõpsake menüüd 
Fail.

Kas vajate abi?
Klõpsake siin või vajutage spikri 
avamiseks klahvi F1.

Sõnaarvestus
Siin saate vaadata sõnaarvestust. 
Valige soovitud tekst, et kuvada 
valikus oleva teksti sõnade arv.

Suurendamine või 
vähendamine
Vaate suurenduse 
reguleerimiseks lohistage 
liugurit.

Dialoogiboksikäivitid
Kui mõne lindikäskude 
jaotise kõrval kuvatakse 
see ikoon       , kuvatakse 
selle klõpsamisel 
täiendavate suvanditega 
boks.

Vaadete vahetamine
Saate aktiveerida 
lugemis-, prindi- või 
veebivaate.

Lindi kontekstimenüüd
Mõni menüü kuvatakse 
lindil ainult siis, kui 
seda vajate. Näiteks kui 
valite tabeli, kuvatakse 
menüü Tabeliriistad, 
mis sisaldab kahte 
lisamenüüd – Kujundus 
ja Paigutus.

Navigeerimispaan
Navigeerimispaani kuvamiseks 
vajutage klahvikombinatsiooni 
CTRL+F. Kui soovite 
dokumenti ümber korraldada, 
lohistage sellel paanil 
dokumendi pealkirju.

Võite kasutada ka 
otsinguvälja, et leida 
pikkades dokumentides 
vajalikku kohta. Vajutage 
klahvikombinatsiooni 
CTRL+H, et avada 
dialoogiboks Otsing ja 
asendus.

Lindi minimeerimine
Klõpsake siin lindi sulgemiseks 
ja ainult menüünimede 
kuvamiseks.

Lühijuhend 
Microsoft Word 2013 erineb varasematest versioonidest, seetõttu koostasime 
selle juhendi, et saaksite uut rakendust kiiresti kasutama õppida.



Veebimallide otsimine
Veebisaidilt Office.com mallide otsimiseks tippige otsinguväljale 
märksõnad.

Soovitatavad otsingud
Populaarsemate mallide leidmiseks klõpsake otsinguvälja 
all olevaid sõnu.

Viimatiste failide avamine
Loendi Viimatised kaudu 
pääsete hõlpsalt juurde 
oma viimati kasutatud 
dokumentidele.

Uue dokumendi loomine
Tühja lehega alustamiseks 
klõpsake nuppu Tühi 
dokument.

Esiletõstetud ja isiklikud mallid
Esiletõstetud mallid on pärit veebisaidilt Office.com. Enda koostatud 
kohandatud mallide avamiseks klõpsake menüüd Isiklikud mallid.

Muude failide avamine
Saate sirvides otsida muid 
võrku või arvutisse salvestatud 
dokumente.

Malli eelvaade
Alla kerides näete pisipiltidena 
mallide eelvaateid. Suurema 
eelvaate kuvamiseks klõpsake 
soovitud pilti.

Näpunäide.
Selle kuva  vahelejätmiseks ja 
otse tühja dokumendi avamiseks 
vajutage sisestusklahvi (ENTER) 
või paoklahvi (ESC).

Sisselogimine
Saate logida oma kontole 
ja pääsete juurde võrku 
salvestatud dokumentidele.

Lühijuhend 
Kui avate rakenduse Word 2013 esimest korda, näete, et teil on alustamiseks 
mitu võimalust – saate kasutada malli, viimast faili või tühja dokumenti.



Lindi uued üksused
Word 2013 uus menüü Kujundus muudab hõlpsamaks kujunduste, laadide ja 
muude vormingufunktsioonide kasutamise ja nende omavaheliste seoste mõistmise.

Office’isse sisselogimine
Saate töötada enda valitud ajal ja kohas. Microsoft Office'isse logides pääsete 
turvaliselt kõikjalt oma Office'i failidele juurde.

Saate linti hõlpsalt vastavalt oma vajadustele kohandada, luues uusi menüüsid ja 
täites need enim kasutatavate käskudega. Lindikäskude kohandamiseks valige Fail 
> Suvandid > Kohanda linti.

Otsige lindi ülemisest parempoolsest nurgast oma nime. Pärast sisselogimist saate 
siin oma profiili värskendada või kontot vahetada.



Enam kasutatavad üksused 
Alloleva loendi abil leiate mõningad levinumad tööriistad ja käsud rakenduses Word 2013.

Eesmärk… Valige... Seejärel avage...

Failide avamine, salvestamine, printimine, eelvaate kuvamine, 
kaitsmine, saatmine, teisendamine või ühenduse loomine dokumentide 
pilveteenusesse salvestamise kohtadega.

Fail Backstage'i vaade (klõpsake selles vaates vasakul asuvaid käske).

Reasammu muutmine, tekstile vormingu ja laadide rakendamine Avaleht Jaotised Font, Lõik ja Laadid.

Tühjade lehtede, tabelite, piltide, hüperlinkide, päiste ja jaluste või 
leheküljenumbrite lisamine

Lisa Jaotised Lehed, Tabelid, Illustratsioonid, Lingid ja Päis ja jalus.

Dokumendi ilme kiire muutmine, lehe taustavärvi muutmine, lehele äärise 
lisamine või vesimärgi lisamine

Kujundus Jaotised Dokumendi vorming ja Lehe taust.

Veeriste seadmine, leheküljepiiride lisamine, teabelehelaadsete veergude 
loomine, lõikuvahede muutmine või lehekülje pööramine horisontaalseks.

Küljendus Jaotis Lehekülje häälestus.

Sisukorra loomine või allmärkuste ja lõpumärkuste lisamine Viited Jaotised Sisukord ja Allmärkused .

Ümbrike või siltide loomine või kirjakooste tegemine Postitused Jaotised Loomine ja Kirjakooste alustamine.

Õigekirja ja grammatika kontroll, sõnaarvestuse arvutamine või 
muudatuste jälitamine

Läbivaatus Jaotised Õigekeelsuskontroll ja Jälitus.

Dokumendivaadete vahetamine, navigeerimispaani avamine või 
joonlaudade kuvamine

Vaade Jaotised Vaated, Kuvamine ja Aken.



Kus on prindi eelvaade?
Avatud dokumendi prindi eelvaate kuvamiseks valige Fail > Prindi. See kuvatakse 
muudest kasulikest printimissätetest paremal.

Kus saab valida suvandeid?
Dialoogiboksi Wordi suvandid avamiseks valige Fail > Suvandid. Siin saate 
kohandada Wordi sätteid ja eelistusi. 

Akna paremal küljel kuvatakse eelvaade sellest, milline dokument prindituna välja 
näeb. Akna vasakul küljel saate valida printeri või täpsustada sätteid – näiteks 
muuta vertikaalpaigutuse horisontaalpaigutuseks, muuta paberiformaati või valida 
ainult aktiivse lehekülje printimise.

Täiendavate prindisuvandite seadmiseks klõpsake akna vasakus allservas jaotise 
Sätted all olevat linki Lehekülje häälestus.

Mõni säte dialoogiboksis Wordi suvandid rakendatakse ainult Wordile. Kuid mõni 
eelistus (nt valides sätte Office'i kujundus väärtuseks Helehall või Tumehall) 
rakendatakse kõigile teie installitud Office'i programmidele.



Koostöö inimestega, kellel pole 
rakendust Word 2013 
Kui lubate ühiskasutuse või vahetate faile inimestega, kes kasutavad mõnda 
vanemat Wordi versiooni, arvestage järgmisega.

Rakenduses Word 2013... Mis juhtub? Mida teha?

Avate Wordi varasemas 
versioonis loodud 
dokumendi.

Näete rakenduse Word 2013 tiitliribal failinime kõrval sõnu 
[Ühilduvusrežiim]. Ühilduvusrežiim tagab selle, et ükski Word 
2013 uus funktsioon poleks dokumendis saadaval, et Wordi 
vanemate versioonidega töötavad inimesed saaksid selle 
dokumendiga töötada.

Võite töötada ühilduvusrežiimis või teisendada oma dokumendi 
uude vormingusse. Dokumendi teisendamiseks valige Fail 
> Teave > Teisenda.  Dokumendi teisendamise korral saate 
kasutada uusi funktsioone, kuid vanemaid Wordi versioone 
kasutavatel inimestel võib olla probleeme dokumendi teatud osade 
redigeerimisega.

Salvestate oma dokumendi 
Word 2013 failina.

Kui keegi avab dokumendi Wordi vanemas versioonis, ei pruugi 
ta saada mõnda Word 2013 funktsioonidega loodud üksust 
muuta. 

Word 2003 kasutajad vajavad tasuta ühilduvuspaketti. Kui 
rakenduse Word 2003 kasutaja avab dokumendi, kuvatakse 
paketi allalaadimise viip.

Kui peate andma Word 2013 dokumendi ühiskasutusse mõnele 
inimesele, kes kasutab Wordi vanemat versiooni, käivitage 
ühilduvuskontroll, et tagada faili toimivus vanemates versioonides. 

Valige Fail > Teave > Otsi probleeme > Kontrolli ühilduvust. 
Tööriist näitab, millised Word 2013 uued funktsioonid vanemates 
versioonides ei tööta.

Salvestate oma dokumendi 
Word 2003 failina.

Kui olete kasutanud oma dokumendis uusi Wordi funktsioone 
või vormingut, võidakse Word 2003 kasutajatele kuvada 
hoiatused toetuseta funktsioonide kohta või vormingut või 
funktsiooni ei pruugita failis kuvada.

Teil pole vaja tingimata midagi teha. Kui salvestate oma faili 
vanemas Word 2003 failivormingus, käivitub automaatselt 
ühilduvuskontroll ja kuvab hoiatused toetuseta funktsioonide kohta. 
Siis saate teha dokumenti soovitud muudatused.


