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Indtastningshjælp
F1
F7
F8
=

Vis hjælp for det felt, det tastes i
Kopier indholdet af feltet i forrige post
Vis huskeliste (matching det foreløbigt indtastede)
Accepter øverste fra huskelisten (= det sidst indtastede i felt-typen)

Styring og Kontrol
Alt/N
Alt/I
Alt/R
Alt/G
Alt/L
Alt/B
Alt/<
Alt/>
Ctrl/1
Ctrl/2
Ctrl/3...9
Alt/A

Ny post (tilføjes)
Indsæt ny (foran den viste post)
Ret
Gem
Tabel visning
Tilbage / Afbryd
Forrige post
Næste post
Åbn Hovedvinduet
Åbn første indtastningsvindue
Åbn øvrige indtastningsvinduer (kun Kbg)
Vis / Skjul AO-billede

Tilstand A(ppend)
Tilstand I(nsert)
Tilstand C(orrection)

Søg og erstat
Ctrl/F
F3
Shift/F3
Ctrl/H

Find
Find næste
Find forrige
Find og erstat

Navigering
Tab
Enter
Pil op
Pil ned
PgUp
PgDn

Gå til næste stopfelt
Gå til næste stopfelt
- hvis tastet i sidste felt, så gå til næste post
- hvis tastet i sidste felt i sidste post (tilstand A), så opret ny post
Gå til forrige felt
Gå til næste felt
Gå til første felt
Gå til sidste felt
- hvis tastet i sidste felt, så gå til næste post
- hvis tastet i sidste felt i sidste post (tilstand A), så opret ny post

AO billedstyring - kun når billedet vises, og focus er på indtastningsvinduet
Ctrl/L
Crtl/R
Ctrl/+
Ctrl/-

Vis lup låst til billedets centrum / Skjul lup
Genopfrisk billedet
Hent næste billede
Hent forrige billede

- med musehjul, hvis luppen er usynlig eller frigjort
Rul mod dig selv
Rul fra dig selv
Shift /Rul mod dig selv
Shift /Rul fra dig selv
Ctrl/Rul mod dig selv
Ctrl /Rul fra dig selv
Shift/Ctrl/Rul mod dig selv
Shift/Ctrl/Rul fra dig selv

Flyt billedet op
Flyt billedet ned
Flyt billedet mod højre
Flyt billedet mod venstre
Flyt rammen op
Flyt rammen ned
Flyt rammen mod højre
Flyt rammen mod venstre

- med musehjul, hvis luppen er synlig og låst fast i billedet
Rul mod dig selv
Rul fra dig selv
Shift/Rul mod dig selv
Shift/Rul fra dig selv
Ctrl/Rul mod dig selv
Ctrl /Rul fra dig selv
Shift/Ctrl/Rul mod dig selv
Shift/Ctrl/Rul fra dig selv

Flyt rammen op
Flyt rammen ned
Flyt rammen mod højre
Flyt rammen mod venstre
Flyt luppen op
Flyt luppen ned
Flyt luppen mod højre
Flyt luppen mod venstre

- med knapper
Ctrl/Pil op
Ctrl/Pil ned
Ctrl/Pil venstre
Ctrl/Pil højre
Shift/Ctrl/Pil op
Shift/Ctrl/Pil ned
Shift/Ctrl/Pil venstre
Shift/Ctrl/Pil højre
Ctrl/Z
Shift/ctrl/Z
Ctrl/G
Shift/Ctrl/G

Flyt billedet ned svarende til ca. en linie
Flyt billedet op svarende til ca. en linie
Flyt billedet mod højre svarende til ca. en liniehøjde
Flyt billeder mod venstre svarende til ca. en liniehøjde
Flyt billedet ned ½ højde
Flyt billedet op ½ højde
Flyt billedet mod højre ½ bredde
Flyt billeder mod venstre ½ bredde
- hvis luppen er synlig, flyttes ½ lup bredde/højde
- hvis luppen er skjult, flyttes ½ udsnits bredde/højde
Zoom ind i billedet (gør teksten større)
Zoom ud i billedet (gør teksten mindre)
Formindsk Gamma (mellemtoneniveau)
Forøg Gamma

