
סופרנובה
מדריך קיצורי מקשים
 קיצורי מקשים עבור מחשבים נייחים,

מחשבים ניידים ומסכי מגע

www.tsr-gaash.com מידע זה זמין גם באתר האינטרנט של תשר  
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LEFT CONTROL + LEFT SHIFT + S סופרנובה:
LEFT CONTROL + LEFT SHIFT + D הפעלת גרסת נסיון )במידה ומותקן יחד עם גרסה מלאה(:

מבוא

הפעלת סופרנובה - הגדלה / הגדלה ודיבור

חוברת זו מפרטת את קיצורי המקשים השימושיים ביותר בשלוש המהדורות של סופרנובה:

הגדלה

הגדלה ודיבור

הגדלה וקורא מסך

את רשימת כל קיצורי המקשים עבור תוכנת סופרנובה ניתן למצוא במדריך למשתמש. הקש F1, או לחצו על כפתור “עזרה” בלוח הבקרה של 
סופרנובה. כדי לקבל עזרה בהקשר ורשימה של קיצורי מקשים זמינים בעת השימוש ביישומים מסוימים הקישו CAPS LOCK + F1 מתוך היישום.

 רוב המשתמשים מעדיפים את קיצורי המקשים שנקבעו כברירת המחדל כך שאת רוב פקודות הדיבור ניתן להפעיל על ידי לחיצה על מקש בודד.
 כאשר קיצור מקשים כולל «כרית מספרים», הכוונה היא שהמקש ממוקם במקלדת המספרית הממוקמת בדרך כלל בצד ימין של המקלדת.
 על מחשב נייד מקשי כרית המספרים זמינים בדרך כלל על ידי לחיצה על מקש FN. כאשר כרית המספרים אינה זמינה או קשה לשימוש, אנו
 ממליצים להשתמש בפריסת מקלדת של מחשב נייד. לאורך מסמך זה, קיצורי מקשים עבור מחשבים ניידים שונה ממחשבים נייחים ומוצגים

בתוך סוגריים מרובעים.

בחירת פריסת המקלדת וערכת קיצורי מקשים
בזמן שסופרנובה פעיל, פתח את לוח הבקרה של סופרנובה בהקשה על LEFT CTRL+SPACE  ולאחר מכן תפריט כללי - מקלדת ומקשים חמים - 

תוכל לשנות ולבחור: 
פריסת מקלדת, שפת מקלדת סט קיצורי מקשים. 

לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים ולסגור את הדו-שיח.

תחילת עבודה עם סופרנובה



3YourDolphin.com/SuperNova



LEFT CONTROL + SPACE פתיחת תפריט סופרנובה:
ALT + F4 יציאה מסופרנובה:

CAPS LOCK + F1 עזרה מסופרנובה:
[CAPS LOCK + 3] LEFT CONTROL + 7 מאפשר צרוף קיצורי מקשים של התוכנה מעל צירופי 

המקשים המובנים של חלונות:



[ALT + 0] LEFT CONTROL + NUMPAD ENTER הגדלה פעיל/לא פעיל:
[ALT + EQUALS] LEFT CONTROL + NUMPAD PLUS הגבר הגדלה:

[ALT + DASH] LEFT CONTROL + NUMPAD DASH הקטן הגדלה:
RIGHT CONTROL + UP/DOWN/LEFT/RIGHT ARROW צידוד:

[ALT + SHIFT + M] LEFT CONTROL + NUMPAD 7 אפשרויות הגדלה:
[ALT + SHIFT + C] LEFT CONTROL + NUMPAD 0 ערכות צבעים פעיל/לא פעיל:



CAPS LOCK + MIDDLE MOUSE BUTTON מעבר לצג שני:
WINDOWS KEY + SHIFT + LEFT/RIGHT ARROW פקודת מערכת להעברת יישום בין הצגים:

כללי

הגדלה
העדפות הגדלה



[ALT + SHIFT + L] LEFT CONTROL + LEFT SHIFT + NUMPAD 2 התחל תצוגת שורה ממיקום הסמן:
SPACEBAR הפסק/התחל גלילה:

UP/DOWN ARROW שנה מהירות גלילה:
RIGHT/LEFT ARROW דלג קדימה ואחורה:

ESCAPE יציאה מתצוגת שורה:

תצוגת שורה

צגים מרובים
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דיבור


[ALT + CONTROL + 0] LEFT CONTROL + 0 דיבור פעיל/לא פעיל:
[ALT + CONTROL + EQUALS] LEFT CONTROL + EQUALS :הגברת עוצמה
[ALT + CONTROL + MINUS] LEFT CONTROL + MINUS :הנמכת עוצמה

[ALT + CONTROL + PAGE UP] LEFT CONTROL + LEFT SHIFT + EQUALS האצת דיבור:
[ALT + CONTROL + PAGE DOWN] LEFT CONTROL + LEFT SHIFT + MINUS האצת דיבור:

[CONTROL + CAPS LOCK + S] LEFT CONTROL + LEFT SHIFT + RIGHT SQUARE BRACKET מנוע דיבור הבא:
[CONTROL + CAPS LOCK + L] LEFT CONTROL + DOT :שפת דיבור הבאה

LEFT CONTROL השהיית הדיבור:



[CAPS LOCK + LEFT ARROW] NUMPAD 4 השמעת תו:
[CAPS LOCK + RIGHT ARROW] NUMPAD 5 השמעת מילה:

[CAPS LOCK + UP ARROW] NUMPAD 6 השמעת שורה:



[SHIFT + CAPS LOCK + DOWN ARROW] NUMPAD 1 בחר טקסט:
[CAPS LOCK + HOME] LEFT SHIFT + NUMPAD 1 סימון מהסמן לסוף השורה:

[CAPS LOCK + END] LEFT SHIFT + NUMPAD 2 סימון מהסמן והלאה:



[CAPS LOCK + DOWN ARROW] NUMPAD PLUS הקרא ברצף:
MIDDLE MOUSE BUTTON קליק והקרא ברצף:

LEFT CONTROL עצור הקראה ברצף:
[ALT + SHIFT + D] CAPS LOCK + NUMPAD PLUS הפעל קריין מסמכים:

העדפות דיבור

הקש על מקשים אלה מספר פעמים לאיות ומידע נוסףהקראת טקסט

הקש על מקשים אלה מספר פעמים לאיות ומידע נוסףנוסף להקראת טקסט )הגדלה וקורא מסך)

הקראת מסמכים
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[CAPS LOCK + B] NUMPAD 9 הקראת כל החלון:
[CAPS LOCK + UP ARROW] NUMPAD 0 פריט בפוקוס:

[CAPS LOCK + PAGE DOWN] NUMPAD 2 שורת מצב:
[CAPS LOCK + PAGE UP] NUMPAD 7 איפה אני? )כותרת ופריט בפוקוס(:



[CAPS LOCK + 1] CAPS LOCK + SLASH מצב הקראת מקשים פעיל/לא פעיל:
[CAPS LOCK + F12] LEFT CONTROL + LEFT SHIFT + NUMPAD SLASH שעה ותאריך:

[SHIFT + CAPS LOCK + B] LEFT CONTROL + LEFT SHIFT + NUMPAD PLUS מצב סוללה:



[CAPS LOCK + 2] CAPS LOCK + SEMICOLON השמעת מקלדת בזמן הקלדה )תווים/מילים/שניהם/אף לא אחד(:
[CAPS LOCK + V] CAPS LOCK + EQUALS רמת מלל )נמוכה/בינונית/גבוהה(:



הזזת אצבע אחת לכל הכיוונים הזז הגדלה בתוכן החלון:
החזק אצבע אחת על במיקום הפריט הכרז על טקסט תחת האצבע:

הגדל רווח בין 2 אצבעות הגבר הגדלה:
הקטן רווח בין 2 אצבעות הקטן הגדלה:

הקש פעם אחת עם 3 אצבעות הסתר/הצג את מקלדת המסך של סופרנובה:
הקשה כפולה עם 3 אצבעות הגדלה פעילה/לא פעילה:

הקראת אזורים בחלון: )הגדלה וקורא מסך)

הקראה נוספת )הגדלה וקורא מסך)

הגדרות מלל )הגדלה וקורא מסך)

מסכי מגע

מחוות מגע
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[CAPS LOCK + Z] NUMPAD DASH  סמן סופרנובה פעיל/לא פעיל:
[CAPS LOCK +-] NUMPAD STAR  העבר סמן סופרנובה לפוקוס חלונות:



 כדי לבחור טקסט תוך שימוש בסמן סופרנובה, יש להוסיף SHIFT אל הפקודות הבאות.
לאחר מכן לחצו CONTROL +C כדי להעתיק טקסט לזיכרון הזמני.

מקשי החיצים הבא/הקודם תו או שורה:
LEFT CONTROL + RIGHT/LEFT ARROW מילה הבאה/הקודמת:

HOME/END התחלה/סוף שורה:
LEFT CONTROL + HOME/END התחלה/סוף מסמך או חלון:

TAB/SHIFT + TAB האובייקט הבא/הקודם כולל קישורים ובקרים:
LEFT CONTROL + TAB/LEFT CONTROL + LEFT SHIFT + TAB החלון הבא/הקודם:

[ALT + CONTROL + ARROWS] CAPS LOCK + ARROW KEYS עבור מתא לתא בטבלה:



בעת גלישה בדפי אינטרנט, השתמש במקשים הבאים כדי לעבור לפריט הבא, והוסף SHIFT כדי לעבור לפריט הקודם.
; נקודת ציון: H ּכֹוֶתֶרת: 1-6 מעבר לכותרות לפי גודל: E תיבת עריכה:

P פיסקה: T טבלה: K קישור: B כפתור:
R כפתור רדיו: X תיבת בקרה:

סמן סופרנובה

סמן סופרנובה )הגדלה וקורא מסך)

נווט ובחר עם סמן סופרנובה: )הגדלה וקורא מסך)

פקודות מהירות לסמן סופרנובה: )הגדלה וקורא מסך)

 סמן סופרנובה מספק גישה מהמקלדת ליישומים שבדרך כלל דורשים שימוש  בעכבר. פקודות התוכנה ימשיכו להיות זמינות כאשר סמן
 סופרנובה פעיל. תוכנת סופרנובה מפעילה את סמן סופרנובה באופן אוטומטי ביישומים כגון דפדפני אינטרנט כאשר הסמן ביישום מוגבל או לא

זמין. תוכל לשנות את ההפעלה האוטומטית מלוח הבקרה של סופרנובה- דיבור < אפשרויות מתקדמות.
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[CAPS LOCK + 8] INSERT קליק שמאלי על הקישור או אובייקט:
[CAPS LOCK + 9] DELETE קליק ימני על הקישור או אובייקט:
[CAPS LOCK + =] RIGHT CONTROL + DELETE העבר סמן עכבר לסמן סופרנובה:

[CONTROL + CAPS LOCK + 8] RIGHT CONTROL + HOME גרור עם קליק שמאלי:
[CONTROL + CAPS LOCK + 9] RIGHT CONTROL + RIGHT SHIFT + HOME גרור עם קליק ימני:
[CONTROL + CAPS LOCK + 7] RIGHT CONTROL + END שחרר קליק:



שים לב: החיפוש זמין רק בתוכנות אופיס ובדפדפני אינטרנט.
CAPS LOCK + TAB פתח את חיפוש הפריטים:

[CAPS LOCK + F6] CAPS LOCK + 2 כותרות:
[CAPS LOCK + F7] CAPS LOCK + 1 קישורים:

[CAPS LOCK + F11] CAPS LOCK + 0 סמלי סרגל המערכת:



[CONTROL + CAPS LOCK + 0] LEFT CONTROL + LEFT SHIFT + 0 ברייל פעיל/לא פעיל:
[CONTROL + CAPS LOCK + V] LEFT SHIFT + CAPS LOCK + EQUALS תצוגת מלל ברייל:

 שליטה בעכבר עם סמן סופרנובה )הגדלה וקורא מסך)

חיפוש פריט

ברייל )הגדלה וקורא מסך)

לפקודות ברייל מוקצים כפתורים על צג הברייל שלך. השתמש במצב תאור מקשים כדי לגלות את פונקציות הכפתורים בצג הברייל הספציפי שלך.

עוד קיצורי מקשים לניווט מהיר זמינים עבורך גם כדי לעזור לך לנווט בדפי האינטרנט ולעבוד ביישומים אחרים. לחץ CAPS LOCK + F1 במהלך 
העבודה ביישום כדי להציג רשימה מלאה של קיצורי מקשים זמינים.
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קבלת עזרה לסופרנובה שלך

CAPS 
LOCK 

+ 
F1

תשר געש
טלפון: 099529366 

tsr@gaash.co.il :דואר אלקטרוני
www.tsr-gaash.com :אתר החברה

לחץ CAPS LOCK + F1 בכל אפליקציה )Word, Outlook וכו ‘( ותפריט העזרה של סופרנובה יספק טיפים בסיסיים 
והנחיות,קיצורי מקשים שימושיים עבור האפליקציה, כמו גם קיצורי מקשים שימושיים של סופרנובה.

אתר החברה מכיל גם מגוון של משאבי עזרה הכוללים סרטוני הדרכה, קובצי עזרה של סופרנובה ומאגר ידע מתעדכן 
www.YourDolphin.com/support  -באופן שוטף. בקרו ב

לקבלת תמיכה נוספת יש ליצור קשר עם תשר געש, צוות תמיכה ייעודי 
ומאומן יעזור בשאלות לגבי התוכנה והתפעול שלה:


