
Dolphin Guide pikanäppäinohjeet 
 
Dolphin Guidea on helppo käyttää, joten sinun ei tarvitse muistaa monia näppäinkomentoja. Tässä 
ohjeessa on kuvattu yleisimmät näppäinkomennot, jotka kuitenkin voivat nopeuttaa työskentelyäsi.  
 
Voit aina avata täydellisen listan näistä komennoista painamalla Ctrl + F1 kun olet Guidessa. 
Vaihtoehtoisesti painamalla F1 missä tahansa Guidea oletkin, saat esille juuri senhetkisen kohdan 
ohjeen. 
 
 
Yleiset komennot 
 
Avaa Guide (ellei asetettu käynnistymään automaattisesti) Ctrl + Vaihto + G 
Näytä ohjesivu kyseiselle ruudulle   F1 
Liiku ylös tai alas listassa tai valikossa   Ylös ja alas nuolinäppäimet 
Valitse valikon kohta    ENTER 
Palaa edelliseen valikkoon    Esc 
Kytke puhe päälle/pois    Ctrl + 0 
 
 
Funktionäppäimet  
 
Valitse teksti      F2 
Lue tekstiä lause lauseelta taaksepäin   F3 
Lue tekstiä sana sanalta taaksepäin   F4 / Ctrl + vasen nuoli 
Lue tekstiä kirjain kirjaimelta taaksepäin  Ctrl + F4 / vasen nuoli 
Lue tekstiä tavausaakkosin (Aarne, Bertta...) taaksepäin Ctrl + vaihto + F4 
Lue tekstiä sana sanalta eteenpäin   F5 / Ctrl + nuoli oikealle 
Lue tekstiä kirjain kirjaimelta eteenpäin    Ctrl + F5 / nuoli oikealle 
Lue tekstiä tavausaakkosin (Aarne, Bertta..) eteenpäin  Ctrl + vaihto + F5 
Lue tekstiä lause lauseelta eteenpäin   F6 
Avaa oikeinkirjoituksen tarkistaja   F7 
Avaa sanakirja/käsitesanasto   Ctrl + F7 
Lue kyseinen valikko tai sivu   F8 
Lopeta Guiden puhe väliaikaisesti   F9 tai Ctrl 
Puhu ääneen tämänhetkinen päivämäärä ja aika  F10 
Nopeuta puhetta    F11 
Hidasta puhetta    Ctrl + F11 
Lisää puheen äänenvoimakkuutta   Ctrl + Numpad plus 
Vähennä puheen äänenvoimakkuutta   Ctrl + Numpad miinus 
Vaihda ääntä (kiertää kaikki tarjolla olevat äänet)  Vaihto + F11 
Lisää suurennusta (kyseiselle ruudulle)   F12 
Vähennä suurennusta (kyseiselle ruudulle)  Ctrl + F12 
Lisää suurennusta kaikille ruuduille (oltava päävalikossa) Alt + F12 
Vähentää suurennusta kaikille ruuduille (oltava päävalikossa) Ctrl + Alt + F12  
Lisää tekstitysten suurennusta   Vaihto + F12 
Vähennä tekstitysten suurennusta   Ctrl + Vaihto + F12 
 



 
Internetin selaaminen 
 
Seuraavat komennot tekevät netin selaamisesta Guidessa helpompaa ja nopeampaa. Suosittelemme 
myös käyttämään Guide-ystävällisiä nettisivuja jotka esiintyvät Suosikit -listassa 
 
Täyden nettiselaimen käyttö 
 
Siirry seuraavaan tekstin osaan, linkkiin, painikkeeseen, jne. Alas nuolinäppäin 
Siirry edelliseen tekstin osaan, linkkiin, painikkeeseen, jne. Ylös nuolinäppäin 
Vaihtele osoiterivin ja nettisivun välillä   Esc 
Hyppää sivun ylälaitaan    Ctrl + Home 
Hyppää sivun alalaitaan    Ctrl + End 
Lue sivu tästä kohdasta eteenpäin      F8 
(paina Ctrl lopettaaksesi lukemisen)  
Hyppää seuraavaan linkkiin nettisivulla    K 
(lisää Vaihto hyppiäksesi takaperin)  
Hyppää seuraavaan kappaleeseen nettisivulla   P 
(lisää Vaihto hyppiäksesi takaperin) 
Hyppää seuraavaan otsikkoon nettisivulla  H  
(lisää Vaihto hyppiäksesi takaperin)  
Hyppää seuraavaan tekstikenttään nettisivulla  E  
(lisää Vaihto hyppiäksesi takaperin)  
Mene edelliselle sivulle, jolla vierailit   Askelpalautin 
Mene eteenpäin sivulle, josta palasit tälle sivulle  Vaihto + Askelpalautin 
Kytke vain teksti -tila päälle (paina uudestaan kytkeäksesi pois) Ctrl + T 
Kytke kuvat pois päältä (paina uudestaan kytkeäksesi ne päälle) Ctrl + I 
Tulosta sivu (kursorin täytyy olla itse sivulla)  Ctrl + P 
Hyppää alaspäin yhden sivun verran   Page Down 
Hyppää ylöspäin yhden sivun verran   Page Up 
 
Voit kirjoittaa seuraavat komennot Guiden osoiteriville. Paina Esc päästäksesi osoiteriville, kirjoita 
komento ja paina ENTER. Jos kirjoitat jotain muuta, toimii osoiterivi hakukoneen tavoin. 
 
Osoiterivin komennot  
 
Voit kirjoittaa seuraavat komennot Guiden Internet selaimen osoiteriville. Paina Esc päästäksesi 
osoiteriville, kirjoita komento ja paina ENTER. Jos kirjoitat jotain muuta, toimii osoiterivi 
hakukoneen tavoin. 
 
Palaa edelliselle sivulle jolla kävit   edellinen 
Mene seuraavalle sivulle, jolla olet käynyt  seuraava 
Asettaaksesi nettisivun suurennuksen   suurenna + numero (1-99) 
Näytä lista suosikeistasi    suosikit / kirjanmerkit 
Lisää sivu suosikkeihisi    Lisää kirjanmerkki 
Näytä sivuhistoria    historia 
Näytä lista sivun linkeistä    linkit 
Etsi sanaa nettisivulta     etsi + sana 
(paina ENTER löytääksesi seuraavan osuman)  
Palaa kotisivullesi    koti 



Näytä Vaihtoehdot -valikko Internet-selaimelle  asetukset 
Lue opastustiedosto Internetin selaamiselle  ohje 
Näytä sivuhistoria    sivuhistoria 
Tulosta tämänhetkinen nettisivu   tulosta 
Poistu Internet –selaimesta    sulje 
 
 
Guiden käyttäminen kosketusnäytöllä 
 
Seuraavia eleitä voidaan käyttää Guiden ohjaamiseen Windows 8 tableteilla ja kosketusnäytöllisillä 
kannettavilla. 
 
Kosketusnäytön eleet 
 
Liiku ylös/alas valikossa  Yhden sormen pyyhkäisy ylös/alas 
Valitse valikon kohta  Yhden sormen kaksoisnäpäytys 
Siirry edelliseen valikkoon  Yhden sormen pyyhkäisy oikealta vasemmalle 
Lisää suurennusta  Kahden sormen venytys erilleen 
Vähennä suurennusta  Kahden sormen nipistys yhteen 
Aloita Guiden puhuminen  Kahden sormen näpäytys 
(toista lopettaaksesi) 
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