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Klávesa Význam klávesy a její použití
TAB V textových editorech (nebo v textovém režimu) přesune kurzor doprava na nejbližší pozici nastaveného tabulátoru. 

Každé následující stisknutí klávesy TAB posune kurzor o další nastavený tabulátor doprava.

CAPS LOCK Trvale aktivuje  velká písmena (např. klávesu SHIFT). Aktivace je zobrazena LED diodou v pravém horním rohu klávesnice.

NUM LOCK Aktivuje nebo deaktivuje numerickou klávesnici. Aktivovaná numerická klávesnice má samostatný indikátor v podobě LED diody.

PRINT SCREEN Jestliže počítač pracuje v textovém režimu (DOS), vytiskne kopii obrazovky na tiskárnu. Pokud počítač pracuje v grafi ckém 
režimu, umístí kopii sejmuté obrazovky a to podle nastavení, většinou do paměti.

SCROLL LOCK Většina programů tuto klávesu nepoužívá. Programy, které klávesu SCROLL LOCK používají, jí mohou přiřadit libovolnou defi novanou 
funkci.

PAUSE Stisk klávesy PAUSE může pozastavit činnost počítače (podle typu operačního systému a softwaru). Kombinace CTRL+PAUSE 
většinou provede ukončení (přerušení) chodu aktivního programu.

F1 - F12 Funkční klávesy F1 až F12 jsou velmi často používány tvůrci  softwaru pro předdefi nování důležitých operací v programu. 
V operačním systému Windows např. klávesa F10 aktivuje hlavní nabídku programu. Ve správcích souborů (diskových 
manažerech), například ve správci souborů Total Commander klávesa F5 slouží ke kopírování souboru či adresáře, klávesa F8 
k jejich smazání apod.

CTRL + ALT + DEL Kombinace kláves, která provede tzv. „teplý restart“ počítače.

Význam klávesy a její použití Význam klávesy a její použití
Tlačítka multimediálních klávesnic mohou 
aktivovat webový prohlížeč, poštovní program, 
dále adresáře s dokumenty, obrázky, spouštět 
přehrávače hudby či videa, ovládat hlasitost 
reproduktorů apod.

Při stisknutí této klávesy 
se aktivuje nabídka START 
ve Windows.

Klávesnice s nadstandardní klávesovou výbavou, multimediální klávesniceKlávesnice s nadstandardní klávesovou výbavou, multimediální klávesnice


