
Vezérlő szavak/parancsok Vezérelhető funkciók Karakterkód

Intelligens (általános) parancsok

másolás Kijelölt szöveg másolása. ^(c)

beilleszt

beillesztés

Kivágás Kijelölt szöveg kivágása. ^(X)

enter

új sor

új sor karakter

új sorba

enter billentyű

enter gomb

minden kijelölése?

Összes kijelölése

Mégse

A kijelölt funkciót - parancsot egy ablakban mégse 

hajtsa végre. {ESC}

nyomtatás Nyomtatás ^(p)

Visszavonás Előző beírás, parancs visszavonása. ^(Z)

Megnyitás Új dokumentum, fájl megnyitása. ^(O)

Mentés Dokumentum mentése. ^(S)

Keresés Keresés az adott dokumentumban. ^(F)

Ugrás a következő mezőre

Ugrás a következő mezőbe

Ugrás a következő elemre

Következő mezőre

Következő mezőbe

Következő elemre

Ugrás az előző mezőre

Ugrás az előző mezőbe

Ugrás az előző elemre

Előző mezőre

Előző mezőbe

Előző elemre

ablak bezárása Ablak bezárása. %({F4})

Egy karakterrel balra

Egy betűvel balra

Egy karakterrel jobbra

Egy betűvel jobbra

Egy szóval balra A kurzor 1 szóval balra ugrik. ^({LEFT})

Egy szóval jobbra A kurzor 1 szóval jobbra ugrik. ^({RIGHT})

ugrás A sor végére Kurzor a sor végére ugrik {END}

ugrás A sor elejére Kurzor a sor elejére ugrik {HOME}

sor törlése balra A kurzortól balra lévő szöveg törlése a sorban.

+({HOME}){BAC

KSPACE}

sor törlése jobbra A kurzortól jobbra lévő szöveg törlése a sorban.

+({END}){DELET

E}

Egy szó törlése balra ^({BACKSPACE})

Szó törlése balra

ABSONIC diktáló és számítógép valamint billenytűzet vezérlő rendszer funkciói

Szürke hátterű parancsok egyenlőre csak tervezettek!

Másolt vagy kivágott szöveg beillesztése.

Új sor kezdése

Enter gomb

A kurzor 1 karkterrel balra ugrik.

^(v)

{ENTER}

{ENTER}

^(a)

{LEFT}

Ugrás a következő mezőre/gombra/elemre. {TAB}

Ugrás az előző mezőre/gombra/elemre. +({TAB})

A kurzor 1 karkterrel jobbra ugrik.

A kurzortól balra lévő szó törtlése.

Minden szöveg kijelölése

{RIGHT}
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Vezérlő szavak/parancsok Vezérelhető funkciók Karakterkód

Egy szó törlése jobbra ^({DELETE})

Szó törlése jobbra

Egy karakter törlése balra.

Egy betű törlése balra.

Egy karakter törlése balról.

Egy betű törlése balról.

Karakter törlése balra.

Betű törlése balra.

Karakter törlése balról.

Betű törlése balról.

Egy karakter törlése jobbra.

Egy betű törlése jobbra.

Egy karakter törlése jobbról.

Egy betű törlése jobbról.

karakter törlése jobbra.

betű törlése jobbra.

karakter törlése jobbról.

betű törlése jobbról.

Sortörés Enter gomb +({ENTER})

(Egy szó kijelölése balra

Szó kijelölése balra

(Egy szó kijelölése jobbra

Szó kijelölése jobbra

sor kijelölése balra A kurzortól balra lévő szöveg kijelölése a sorban. +({HOME})

sor kijelölése jobbra A kurzortól jobbra lévő szöveg kijelölése a sorban. +({END})

az egész sor kijelölése

egész sor kijelölése

sor kijelölése

Egy betű kijelölése balra

Egy karakter kijelölése balra

Betű kijelölése balra

Karakter kijelölése balra

Egy betű kijelölés balra

Egy karakter kijelölés balra

Betű kijelölés balra

Karakter kijelölés balra

Egy betű kijelölése jobbra

Egy karakter kijelölése jobbra

Betű kijelölése jobbra

Karakter kijelölése jobbra

Egy betű kijelölés jobbra

Egy karakter kijelölés jobbra

Betű kijelölés jobbra

Karakter kijelölés jobbra

Félkövér formázás vége

Félkövér betűvel vége

Kövér formázás vége

Kövér betűvel vége

Félkövér formázás alkalmazása

Félkövér formázás

A kurzortól jobbra lévő szó kijelölése.

^+({LEFT})

^+({RIGHT})

^(B)

A kurzortól jobbra lévő szó törtlése.

A kurzortól balra lévő karakter törlése.

A kurzortól balra lévő betű kijelölése. +({LEFT})

A kurzortól jobbra lévő betű kijelölése. +({RIGHT})

Félkövér betűtípus kikapcsolása

{BACKSPACE}

A kurzortól jobbra lévő karakter törlése. {DELETE}

A kurzortól balra lévő szó kijelölése.

Az egész sor kijelölése.
{HOME}+({END}

)

^(B)Félkövér betűtípus bekapcsolása
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Vezérlő szavak/parancsok Vezérelhető funkciók Karakterkód

Kövér formázás alkalmazása

Kövér formázás

Félkövér betűvel

Kövér betűvel

Dőlt betűs formázás vége

Dőlt betűvel vége

Dőlt betűvel

Dőlt betűs formázás

Aláhúzott betűvel vége

aláhúzás vége

Aláhúzott betűvel

Aláhúzás alkalmazása

törlés Kurzortól jobbra lévő vagy kijelölt karakterek törlése {DELETE}

gomb megnyomása {ENTER}

gomb megnyomás

balra

Kurzor balra mozgatása vagy aktív funkciótáblán balra 

lépkedés, amit aktuálisan a balra gomb irányít. {LEFT}

jobbra

Kurzor jobbra mozgatása vagy aktív funkciótáblán 

jobbra lépkedés, amit aktuálisan a jobbra gomb 

irányít. {RIGHT}

felfele

felfelé

fel

lefele

lefelé

le

Írájelek és szimbólumok

Római számmal (a szám kimondása, Pl. 

23) Római számmal Leírva: XXIII

Szögletes zárójel bezár ] 

Szögletes zárójel zár

Szögletes zárójel nyit Szögletes zárójel nyit  [

Kapcsos zárójel bezár

Kapcsos zárójel zár

Kapcsos zárójel nyit Kapcsos zárójel nyit  {

Csúcsos zárójel zár

Csúcsos zárójel bezár

Hegyes zárójel zár

Hegyes zárójel bezár

Csúcsos zárójel nyit

Hegyes zárójel nyit

Kerek zárójel bezár

Kerek zárójel zár

Kerek zárójel bezár

Kerek zárójel zár

Kurzor felfleé mozgatása vagy aktív funkciótáblán 

felfelé lépkedés, amit aktuálisan a felfelé gomb irányít.
{UP}

Kurzor lefelé mozgatása vagy aktív funkciótáblán 

lefelé lépkedés, amit aktuálisan a lefelé gomb irányít.

{DOWN}

Dőlt betűs formázás bekapcsolása ^(I)

Aláhúzott betűvel formázás befejezése ^(U)

Aláhúzott betűvel formázás bekapcsolása ^(U)

Aktív gomb megnyomása - Enter

^(B)Félkövér betűtípus bekapcsolása

Dőlt betűs formázás befejezése ^(I)

Szögletes zárójel bezár

Kapcsos zárójel bezár } 

Csúcsos zárójel bezár > 

Csúcsos zárójel bezár  <

Zárójel bezár ) 
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Kerek zárójel nyit

Zárójel nyit

nagy kötőjel Nagy kötőjel –

kötőjel Kötőjel -

Paragrafus jel Paragrafus jel  § 

Szimpla idézőjel zár

Szimpla idézőjel bezár

Aposztróf zár

Aposztróf bezár

Szimpla idézőjel nyit

Szimpla idézőjel

aposztróf nyit

aposztróf

Felkiáltójel Felkiáltójel {!} 

Idézőjel zár

Dupla idézőjel zár

Macskaköröm zár

Idézőjel bezár

Dupla idézőjel bezár

Macskaköröm bezár

Idézőjel nyit

Idézőjel

Dupla idézőjel nyit

Dupla idézőjel

Macskaköröm nyit

Macskaköröm

Plusz jel Plusz jel betűk között +

Plusz

Meg

Plusz jel Plusz jel  +

Százalék

Százalék jel

Ezrelék

Ezrelék jel

Fordított perjel

Hanyatt per

Fordított osztásjel

Vissza perjel

Perjel

Osztás jel

Egyenlőség jel Egyenlőség jel  = 

Hullámvonal Hullámvonal  ~

Celsius Celsius  °C 

Hőfok

Fokjel °

Euró

EUR  € 

Dollár Dollár  $ 

Dollár jel Dollár jel $

Nagyobb jel Nagyobb jel >

Kisebb jel Kisebb jel <

Fokjel

Euró

Százalék jel % 

Ezrelék jel ‰ 

Fordított perjel

Szimpla idézőjel nyit ' 

Dupla idézőjel bezár

Dupla idézőjel nyit "

"

Plusz jel számok között  + 

\

Perjel  / 

 (Zárójel nyit

' Szimpla idézőjel bezár
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Kettős kereszt

Hashmark

Hashtag

És jel

And jel

Kukac Kukac @

Tizedes vessző Tizedes vessző ,

Pontos vesző Pontos vesző ; 

Vessző Vessző , 

Tizedes pont Tizedes pont .

Kettős pont Kettős pont : 

Pont Pont . 

Kérdő jel Kérdő jel ? 

Gondolat jel Gondolat jel –

Mínusz

Kivonás

Mínusz

Kivonás

Mínusz

Kivonás

Szorzás jel Szorzás jel betűk között ×

Szorzás jel Szorzás jel számok között ×

Szorzás jel Szorzás jel bárhol  × 

Alul vonás Alulvonás jel _
Végtelen jel Végtelen jel ∞
Pont pont pont

Három pont

Cent

Cent jel

Angol font

Font

Angol font jel

Szóköz jel

Karakter jel

Copyright jel

Copyright karakter

Copyright szimbólum

Bejegyzett védjegy jel

Bejegyzett védjegy karakter

Bejegyzett védjegy szimbólum

Kereskedelmi védjegy jel

Kereskedelmi védjegy karakter

Kereskedelmi védjegy szimbólum

Windows vezérlő parancsok

Windows start menü

Start menü

Intéző

Intéző indítás

Intéző indítása

Fájl kezelő

 #

And jel &

Kettős kereszt

−

 − 

Pont pont pont … 

Szóköz  

Cent jel  ¢ 

Angol font  £ 

Copyright jel  © 

{LWIN}

Mínusz jel betűk között

Mínusz jel számok között −

Bejegyzett védjegy jel ® 

Kereskedelmi védjegy jel ™ 

Mínusz jel bárhol

Start menü megnyitása

Windows intéző indítása !(e)
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Fájl kezelő indítás

Fájl kezelő indítása

szövegszerkesztő indítás

szövegszerkesztő indítása

Firefox böngésző indítása

Firefox böngésző indítás

Firefox indítás

Firefox indítása

mikrón jel

mikrón karakter

mikrón betű

mikrón szimbólum

Firefox böngésző parancsok

oldal nagyítása

oldal nagyítás

oldal kicsinyítése

oldal kicsinyítés

könyvjelzők eszköztár megnyitása

könyvjelző eszköztár megnyitása

könyvjelző megnyitása

könyvjelzők eszköztár

új lap megnyitása

új oldal megnyitása

új lap megnyitás

új oldal megnyitás

új lap nyitása

új oldal nyitása

új lap nyitás

új oldal nyitás

Könyvjelző eszköztár megnyitása

Word program megnyitása
{LWIN}{1000}wi

nword.exe{ENT

Firefox böngésző megnyitása

{LWIN}{1000}fir

efox.exe{ENTER

}

Nézet nagyítása

Nézet kicsinyítése

^(b)

^(t)

Windows intéző indítása !(e)

{ENTER}

Új lap nyitása %{HOME}

µ jel %181
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gomb megnyomása

link megnyitása

hivatkozás megnyitása

kezdőlap megnyitás

(kezdőlap( megnyitása

ugrás a kezdőlapra

Gmail vezérlő parancsok

email elküldése

email elküldés

email küldése

email küldés

mail elküldése

mail elküldés

mail küldése

mail küldés

levél elküldése

levél elküldés

levél küldése

levél küldés

üzenet elküldése

üzenet elküldés

üzenet küldése

üzenet küldés

másolat hozzáadása

másolat hozzáadás

másolat címzettje

titkos másolat hozzáadása

titkos másolat hozzáadás

titkos másolat címzettje

vak másolat hozzáadása

vak másolat hozzáadás

vak másolat címzettje

vázlat elvetése

vázlat eldobása

vázlat eldobás

vázlat dobása

vázlat dobás

email elvetése

email eldobása

email eldobás

email dobása

email dobás

mail elvetése

mail eldobása

mail eldobás

mail dobása

mail dobás

^+(c)Másolat hozzáadása

^+(b)Titkos másolat hozzáadása

^+(d)aktuális email elvetése

Aktív gomb megnyomása a hozzá tartozó funkcióval {ENTER}

%{HOME}Kezdőlap megnyitása

Email küldése ^({ENTER})
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levél elvetése

levél eldobása

levél eldobás

levél dobása

levél dobás

üzenet elvetése

üzenet eldobása

üzenet eldobás

üzenet dobása

üzenet dobás

ugrás a következő email-re

ugrás a következő mail-re

ugrás a következő levélre

ugrás a következő üzenetre

következő email

következő mail

következő levél

következő üzenet

következő email-re

következő mail-re

következő levél-re

következő üzenet-re

ugrás a előző email-re

ugrás a előző mail-re

ugrás a előző levélre

ugrás a előző üzenetre

előző email

előző mail

előző levél

előző üzenet

előző email-re

előző mail-re

előző levél-re

előző üzenet-re

kijelölt email megnyitása

kijelölt mail megnyitása

kijelölt levél megnyitása

kijelölt üzenet megnyitása

kijelölt email megnyitás

kijelölt mail megnyitás

kijelölt levél megnyitás

kijelölt üzenet megnyitás

email megnyitása

mail megnyitása

levél megnyitása

üzenet megnyitása

email megnyitás

mail megnyitás

levél megnyitás

üzenet megnyitás

Ugrás a kövekeztő email-re

Ugrás az előző email-re {UP}

Aktuális email megnyitása {ENTER}

^+(d)aktuális email elvetése

{DOWN}
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email továbbítása

email továbbítás

mail továbbítása

mail továbbítás

levél továbbítása

levél továbbítás

üzenet továbbítása

üzenet továbbítás

új email létrehozása

új email létrehozás

új email írása

új email írás

új email

új mail létrehozása

új mail létrehozás

új mail írása

új mail írás

új mail

új levél létrehozása

új levél létrehozás

új levél írása

új levél írás

új levél

új üzenet létrehozása

új üzenet létrehozás

új üzenet írása

új üzenet írás

új üzenet

válasz email létrehozása

válasz email létrehozás

válasz email írása

válasz email írás

válasz email

válasz mail létrehozása

válasz mail létrehozás

válasz mail írása

válasz mail írás

válasz mail

válasz levél létrehozása

válasz levél létrehozás

válasz levél írása

válasz levél írás

válasz levél

válasz üzenet létrehozása

válasz üzenet létrehozás

válasz üzenet írása

válasz üzenet írás

válasz üzenet

Email továbbítása f

Új email írása c

Válasz írása r
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email törlése

email törlés

mail törlése

mail törlés

levél törlése

levél törlés

üzenet törlése

üzenet törlés

Google Dokumentumok parancsai

Sor behúzása Sor behúzása ^({]})

Sor behúzásának csökkentése

Sor kihúzása

Dokumentum bezárás

Dokumentum bezárása

Aláhúzás alkalmazása csak a szavakra 

vége Aláhúzás alkalmazása csak a szavakra vége" ^+(W)

Aláhúzás alkalmazása csak a szavakra Aláhúzás alkalmazása csak a szavakra" ^+(W)

Dupla aláhúzott betűvel vége

Dupla aláhúzás vége

Kettős aláhúzott betűvel vége

Kettős aláhúzás vége

Szöveg kettős aláhúzása

Szöveg dupla aláhúzása

Dupla aláhúzott betűvel

Dupla aláhúzott 

Duplán aláhúzott betűvel

Duplán aláhúzott

Betűméret csökkentése

Eggyel kisebb betűvel

Eggyel kisebb betűmérettel

Betűméret növelése

Eggyel nagyobb betűvel

Eggyel nagyobb betűmérettel

Szöveg középre igazítása

Szöveg középre igazítás

Középre igazítás

Szöveg balra igazítása

Szöveg balra igazítás

Balra igazítás

Szöveg jobbra igazítása

Szöveg jobbra igazítás

Jobbra igazítás

Ismét

Mégis

Új dokumentum létrehozása

Új dokumentum
^(N)Új dokumentum létrehozása

Szöveg balra igazítása ^+(L)

Szöveg jobbra igazítása ^+(R)

Egy visszavont formázás mégis alkalmazása ^(Y)

Betűméret csökkentése ^+(,)

Betűméret növelése ^+(.)

Szöveg középre igazítása ^+(E)

^+(D)Formázás duplán aláhúzott betűvel

Duplán aláhúzott betűvel formázás vége ^+(D)

Email törlése #

^({[})Sor kihúzása

Dokumentum bezárása ^(W)

10/21



Vezérlő szavak/parancsok Vezérelhető funkciók Karakterkód

Hivatkozás beszúrása Hivatkozás beszúrása" ^(K)

Egy bekezdéssel feljebb

Egy bekezdéssel előrrébb

Egy bekezdéssel lejjebb

Egy bekezdéssel hátrébb

Egy cellával balra Egy cellával balra ugrás +({TAB})

Egy cellával jobbra Egy cellával jobbra ugrás {TAB}

Egy sorral följebb

Egy sorral föl

Egy sorral lejjebb

Egy sorral le

ugrás A dokumentum végére Ugrás a dokumentum végére" ^({END})

ugrás A dokumentum elejére Ugrás a dokumentum elejére" ^({HOME})

ugrás A bekezdés elejére Ugrás a bekezdés elejére" ^({UP})

Ugrás a következő bekezdés elejére

Ugrás a következő bekezdésre

Lábjegyzet beszúrása Lábjegyzet beszúrása" %^(H)

(Lábjegyzet elhagyása

(Lábjegyzet hagyása

Kilépés a lábjegyzetből

Kis betűk átírása nagybetűkre és fordítva
Kis betűk átírása nagybetűkre és nagybetűk átírása 

kisbetűkre.
+({F3})

Csak nagy ?betűkből álló formázás Szöveg minden betűjének átírása nagybetűre ^+(A)

Oldaltörés beszúrása

Oldaltörés

Hasábtörés Hasábtörés ^+({ENTER})

a bekezdés kijelölése

bekezdés kijelölése

a kijelölés megszüntetése

kijelölés megszüntetése

felsorolás kezdése

felsorolás bekapcsolása

felsorolás bekapcsol

felsorolás indul

felsorolás befejezése

felsorolás kikapcsol

felsorolás kikapcsolása

felsorolás vége

számozott lista kezdése

számozott lista bekapcsol

számozott lista bekapcsolása

számozott lista indul

számozott lista befejezése

számozott lista kikapcsolása

számozott lista kikapcsol

számozott lista vége

Felsorolás befejezése ^+(8)

Számozott lista indítása ^+(7)

Számozott lista indítása ^+(7)

Aktuális bekezdés kijelölése +^({DOWN})

Kijelölés megszüntetése {RIGHT}

Felsorolás indítása ^+(8)

Kilépés a lábjegyzetből {UP}

Oldaltörés ^({ENTER})

Egy sorral feljebb ugrás

Egy sorral lejjebb ugrás

{UP}

{DOWN}

Ugrás a következő bekezdés elejére ^({DOWN})

Kurzor egy bekezdéssel feljebb kerüljön

Kurzor egy bekezdéssel feljebb kerüljön ^({DOWN})

^({UP})
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Vezérlő szavak/parancsok Vezérelhető funkciók Karakterkód

Thunderbird levelező parancsai

email elküldése

email elküldés

email küldés

mail elküldése

mail küldése

mail küldés

levél elküldése

levél küldése

levél elküldés

üzenet elküldése

üzenet küldése

üzenet elküldés

új email létrehozása

új email írása

új email írás

új email

új mail létrehozása

új mail írása

új mail írás

új mail

új levél létrehozása

új levél írása

új levél írás

új levél

új üzenet létrehozása

új üzenet írása

új üzenet írás

új üzenet

válasz email létrehozása

válasz email írása

válasz email írás

válasz email

válasz email küldés

válasz email küldése

válasz mail létrehozása

válasz mail írása

válasz mail írás

válasz mail

válasz mail küldés

válasz mail küldése

válasz levél létrehozása

válasz levél írása

válasz levél írás

válasz levél

válasz levél küldés

válasz levél küldése

válasz üzenet létrehozása

válasz üzenet írása

válasz üzenet írás

válasz üzenet

Email elküldése ^({ENTER})

Új email létrehozása ^(n)

Válasz email írása ^(R)
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email továbbítása

email továbbítás

mail továbbítása

mail továbbítás

levél továbbítása

levél továbbítás

üzenet továbbítása

üzenet továbbítás

email törlése

email törlés

mail törlése

mail törlés

levél törlése

levél törlés

üzenet törlése

üzenet törlés

ugrás a következő email-re

ugrás a következő mail-re

ugrás a következő levélre

ugrás a következő üzenetre

következő email

következő mail

következő levél

következő üzenet

ugrás a következő email-re

ugrás a következő mail-re

ugrás a következő levélre

ugrás a következő üzenetre

következő email

következő mail

következő levél

következő üzenet

Microsoft Word szövegszerkesztő 

parancsok

sor behúzása sor behúzása {TAB}

sor behúzásának csökkentése

sor behúzásának kihúzása

Dokumentum bezárása

Dokumentum bezárás

Aláhúzás alkalmazása csak a szavakra 

vége Aláhúzás alkalmazása csak a szavakra formzás vége ^+(W)

Aláhúzás alkalmazása csak a szavakra

Aláhúzás alkalmazása csak a szavakra formázás 

bekapcsolása ^+(W)

dupla aláhúzott betűvel vége

dupla aláhúzás vége

kettős aláhúzott betűvel vége

kettős aláhúzás vége

Adott sor behúzásának csökkentése ^+(M)

Dokumentum bezárása ^(W)

Dupla aláhúzás formázás vége ^+(D)

Ugrás a listában az előző email-re B

FUgrás a listában a következő email-re

^(L)Email továbbítása

Email törlése ^({DEL})
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Szöveg dupla aláhúzott betűvel

Szöveg dupla aláhúzása

Szöveg duplán aláhúzott betűvel

Szöveg duplán aláhúzása

Szöveg kettős aláhúzott betűvel

Szöveg kettős aláhúzása

Betűméret csökkentése

Eggyel kisebb betűvel

Eggyel kisebb betűmérettel

Betűméret növelése

Eggyel nagyobb betűvel

Eggyel nagyobb betűmérettel

Középre igazítás

Szöveg középre igazítása

Szöveg középre igazítás

Balra igazítás

Szöveg balra igazítása

Szöveg balra igazítás

jobbra igazítás

Szöveg jobbra igazítása

Szöveg jobbra igazítás

Ismét

Mégis

Új dokumentum létrehozása ^(N)

Új dokumentum

Hivatkozás beszúrása Hivatkozás beszúrása" ^(K)

Egy bekezdéssel feljebb

Egy bekezdéssel előrébb

Egy bekezdéssel lejjebb

Egy bekezdéssel hátrébb

Egy cellával balra Egy cellával balra" +({TAB})

Egy cellával jobbra Egy cellával jobbra" {TAB}

Egy sorral feljebb

Egy sorral föl

Egy sorral fel

Egy sorral lejjebb

Egy sorral le

ugrás A dokumentum végére ugrás A dokumentum végére" ^({END})

ugrás A dokumentum elejére ugrás A dokumentum elejére" ^({HOME})

ugrás A bekezdés elejére ugrás A bekezdés elejére" ^({UP})

ugrás A következő bekezdésre

ugrás A következő bekezdés elejére

Lábjegyzet beszúrása Lábjegyzet beszúrása" %^(H)

Lábjegyzet elhagyása {UP}

kilépés a lábjegyzetből

Ugrás a következő lábjegyzetre Ugrás a következő lábjegyzetre" %+(>)

Ugrás az előző lábjegyzetre Ugrás az előző lábjegyzetre" %+(<)

Kis betűk átírása nagybetűkre és fordítva

Kis betűk átírása nagybetűkre és nagybetűk átírása 

kisbetűkre +({F3})

Csak nagy betűkből álló formázás Formázás csak nagy betűkre ^+(A)

ugrás A következő bekezdésre ^({DOWN})

Kilépés a lábjegyzetről

Középre igazítás ^(E)

Balra igazítás ^(L)

Jobbra igazítás ^(R)

Dupla aláhúzás formázás bekapcsolása ^+(D)

Betűméret csökkentése %^+(8)

^({DOWN})Ugrás egy bekezdéssel hátrébb

Ugrás egy sorral feljebb {UP}

Ugrás egy sorral lejjebb {DOWN}

Visszavont formázás mégis alkalmazása ^(Y)

Új dokumentum létrehozása

^({UP})Ugrás egy bekezdéssel előbbre

%^+(9)Betűméret növelése

14/21



Vezérlő szavak/parancsok Vezérelhető funkciók Karakterkód

Oldaltörés beszúrása

Oldaltörés beszúrás

Oldaltörés

Hasábtörés beszúrása

Hasábtörés beszúrás

Hasábtörés

a bekezdés kijelölése

bekezdés kijelölése

a kijelölés megszüntetése

kijelölés megszüntetése

felsorolás kezdése indul

felsorolás kezdés indul

felsorolás bekapcsolása indul

felsorolás indul

felsorolás befejezése

felsorolás kikapcsolása

felsorolás kikapcsol

felsorolás vége

IBM Lotus Notes levelező parancsok

Betűméret csökkentése

Eggyel kisebb betűvel

Eggyel kisebb betű

Eggyel kisebb betű mérettel

Betűméret növelése

Eggyel nagyobb betűvel

Eggyel nagyobb betű

Eggyel nagyobb betűmérettel

Kijelölt dokumentum szerkesztése

Dokumentum szerkesztése

Dokumentum bezárása

Dokumentum bezárás

keresés tovább

ugrás a következő találatra

következő találat

a bekezdés behúzása

bekezdés behúzása

a bekezdés kihúzása

bekezdés behúzásának csökkentése

Betűméret csökkentése

Eggyel kisebb betűvel

Eggyel kisebb betű mérettel

Betűméret növelése

Eggyel nagyobb betűvel

Eggyel nagyobb betű mérettel

Kijelölt Dokumentum szerkesztése

Dokumentum szerkesztése

Dokumentum bezárása

Dokumentum bezárás

keresés tovább

Felsorolás kezdése ^+(L)

Felsorolás befejezése
{ENTER}{ENTER

}

Hasábtörés ^+({ENTER})

Bekezdés kijelölése +^({DOWN})

{RIGHT}Kijelölés megszüntetése

Oldaltörés ^({ENTER})

Közetkező találatra ugrás ^(G)

+({F2})Betűméret csökkentése

Betűméret növelése {F2}

Dokumentum szerkesztése ^(E)

Dokumentum bezárása ^(W)

Dokumentum szerkesztése

{F2}

^(E)

Dokumentum bezárása ^(W)

Ugrás a következő találatra ^(G)

bekezdés behúzása {F8}

a bekezdés kihúzása +({F8})

Betűméret csökkentése +({F2})

Betűméret növelése
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ugrás a következő találatra

következő találat

Microsoft Outlook levelező parancsok

email elküldése

email elküldés

email küldés

mail elküldése

mail küldése

mail küldés

levél elküldése

levél küldése

levél elküldés

üzenet elküldése

üzenet küldése

üzenet elküldés

email továbbítása

email továbbítás

mail továbbítása

mail továbbítás

levél továbbítása

levél továbbítás

üzenet továbbítása

üzenet továbbítás

új email létrehozása

új email írása

új email írás

új email

új mail létrehozása

új mail írása

új mail írás

új mail

új levél létrehozása

új levél írása

új levél írás

új levél

új üzenet létrehozása

új üzenet írása

új üzenet írás

új üzenet

válasz email létrehozása

válasz email írása

válasz email írás

válasz email

válasz email küldés

válasz email küldése

válasz mail létrehozása

válasz mail írása

válasz mail írás

válasz mail

válasz mail küldés
Válasz email írása ^(R)

Ugrás a következő találatra ^(G)

%(é)email elküldése

^(f)email továbbítása

Új email létrehozása ^+(m)
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válasz mail küldése

válasz levél létrehozása

válasz levél írása

válasz levél írás

válasz levél

válasz levél küldés

válasz levél küldése

válasz üzenet létrehozása

válasz üzenet írása

válasz üzenet írás

válasz üzenet

email törlése

email törlés

mail törlése

mail törlés

levél törlése

levél törlés

üzenet törlése

üzenet törlés

ugrás a következő email-re

ugrás a következő mail-re

ugrás a következő levélre

ugrás a következő üzenetre

következő email

következő mail

következő levél

következő üzenet

ugrás a előző email-re

ugrás a előző mail-re

ugrás a előző levélre

ugrás a előző üzenetre

előző email

előző mail

előző levél

előző üzenet

Szöveg középre igazítása

Szöveg középre igazítás

Középre igazítás

Szöveg balra igazítása

Szöveg balra igazítás

Balra igazítás

Szöveg jobbra igazítása

Szöveg jobbra igazítás

Jobbra igazítás

^(,)Ugrás az előző email-re

Középre igazítás ^(E)

Balra igazolás ^(L)

Jobbra igazítás ^(R)

Válasz email írása ^(R)

{DEL}Email törlése

^(.)Ugrás a következő email-re
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Üzemmódok

Diktálás induljon

Diktálás indul

Diktálás bekapcsol

Diktálás bekapcsolása

Parancsvezérlés induljon

Parancsvezérlés indul

Parancsvezérlés bekapcsol

Parancsvezérlés bekapcsolása

Beszédvezérlés induljon

Beszédvezérlés indul

Beszédvezérlés bekapcsol

Beszédvezérlés bekapcsolása

Diktálás vége

Diktálás kikapcsol

Diktálás kikapcsolása

Nagy betűvel

Nagy betűvel kezdve

Végig nagy betűvel vége

Végig nagy betűvel ki

Csupa nagy betűvel vége

Csupa nagy betűvel ki

Végig nagy betűvel indul

Végig nagy betűvel be

Csupa nagy betűvel indul

Csupa nagy betűvel be

Betűzés indul

Betűzés indítása 

(AÁBCDEÉFGHIJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWZ)

Betűzés vége Betűzés befejezése

Egér vezérlő parancsok

Egy

Egyes

Kettő

Kettes

Három

Hármas

Négy

Négyes

Öt

Ötös

Hat

Hatos

Hét

Hetes

Nyolc

Nyolcas

Kilenc

Kilences

Egér alaphelyzetbe

Alaphelyzetbe Egérmutató visszaugrik a képrenyő közepére

Ugrás a hármas számú rácscellába

Ugrás a négyes számú rácscellába

Ugrás az ötös számú rácscellába

Ugrás a hatos számú rácscellába

Ugrás a hetes számú rácscellába

Ugrás a nyolcas számú rácscellába

Ugrás a kilences számú rácscellába

Ugrás az egyes számú rácscellába

Ugrás a kettes számú rácscellába

Első karakter nagybetűvel, pl. Ablak

Végig nagybetűvel formázás kikapcsolása

Nagybetűs írás bekapcsolása: ABLAK

Diktáló üzemmód kikapcsolása

Diktáló üzemmód bekapcsolása
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Alaphelyzet

Vissza Legutolsó egérmozgás visszavonása

Nagyon kicsit

Nagyon picit

Kicsit

Picit

Balra Egérmozgatás balra

Jobbra Egérmozgatás jobbra

Fel

Felfelé

Felfele

Föl

Fölfelé

Fölfele

Le

Lefele

Lefelé

jobb egér gomb kattintás

jobb egér gomb kattint

jobb egér kattintás

jobb egér kattint

jobb gomb kattintás

jobb gomb kattint

jobb kattintás

jobb kattint

jobb egér gomb klikkelés

jobb egér klikkelés

jobb gomb klikkelés

jobb klikkelés

bal egér gomb kattintás

bal egér gomb kattint

bal egér kattintás

bal egér kattint

bal gomb kattintás

bal gomb kattint

bal kattintás

bal kattint

bal egér gomb klikkelés

bal egér klikkelés

bal gomb klikkelés

bal klikkelés

bal egér gomb dupla kattintás

bal egér gomb dupla kattint

bal egér dupla kattintás

bal egér dupla kattint

bal gomb dupla kattintás

bal gomb dupla kattint

bal dupla kattintás

bal dupla kattint

bal egér gomb dupla klikkelés

bal egér dupla klikkelés

bal gomb dupla klikkelés

bal dupla klikkelés

Egérmutató visszaugrik a képrenyő közepére

Nagyon kis egérmozgás

Kis egérmozgatás

Egér mozgatása felfelé

Egér mozgatása lefelé

1 kattintás az egér jobb gombjával

1 kattintás az egér bal gombjával

Dupla kattintás az egér bal gombjával
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 egér gomb dupla kattintás

 egér gomb dupla kattint

 egér dupla kattintás

 egér dupla kattint

 gomb dupla kattintás

 gomb dupla kattint

 dupla kattintás

 dupla kattint

 egér gomb dupla klikkelés

 egér dupla klikkelés

 gomb dupla klikkelés

 dupla klikkelés

bal egér gomb tripla kattintás

bal egér gomb tripla kattint

bal egér tripla kattintás

bal egér tripla kattint

bal gomb tripla kattintás

bal gomb tripla kattint

bal tripla kattintás

bal tripla kattint

bal egér gomb tripla klikkelés

bal egér tripla klikkelés

bal gomb tripla klikkelés

bal tripla klikkelés

 egér gomb tripla kattintás

 egér gomb tripla kattint

 egér tripla kattintás

 egér tripla kattint

 gomb tripla kattintás

 gomb tripla kattint

 tripla kattintás

 tripla kattint

 egér gomb tripla klikkelés

 egér tripla klikkelés

 gomb tripla klikkelés

 tripla klikkelés

jobb egér gomb lenyomva tartása

jobb egér gomb nyomva tartása

jobb gomb lenyomva tartása

jobb gomb nyomva tartása

jobb egér gomb lenyomva tart

jobb egér gomb nyomva tart

jobb gomb lenyomva tart

jobb gomb nyomva tart

bal egér gomb lenyomva tartása

bal egér gomb nyomva tartása

bal gomb lenyomva tartása

bal gomb nyomva tartása

bal egér gomb lenyomva tart

bal egér gomb nyomva tart

bal gomb lenyomva tart

bal gomb nyomva tart

egér gomb lenyomva tartása
bal egérgomb lenyomva tartása

Dupla kattintás az egér bal gombjával

Tripla kattintás az egér bal gombjával

Jobb egérgomb lenyomva tartása
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egér gomb nyomva tartása

gomb lenyomva tartása

gomb nyomva tartása

egér gomb lenyomva tart

egér gomb nyomva tart

gomb lenyomva tart

gomb nyomva tart

jobb egér gomb felengedése

jobb egér gomb elengedése

jobb egér gomb engedése

bal egér gomb felengedése

bal egér gomb elengedése

bal egér gomb engedése

egér gomb felengedése

egér gomb elengedése

egér gomb engedése

bal egérgomb lenyomva tartása

Jobb egérgomb lenyomva tartása

bal egérgomb lenyomva tartása
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