Toetsen
Appeltoets

Backspace toets ←
Option of Alt toets ⌥
Control toets
Ctrl
Delete toets
⌦
Disc eject toets 
Shift toets

Power on/off
Tab toets
⇥
Alle geopende vensters tonen
Alle geopende vensters van
een programma tonen
Verberg alle geopende
vensters en toon bureablad

Finder - Exposé
F9
F10
F11

Finder - Schermplaatjes
  3 Maak een plaatje van het hele
scherm en sla dit op
  4 Plaatje van te selecteren stuk
(Druk op de spatiebalk om
van het actieve venster een
plaatje te maken)
 Ctrl  3/4 idem, maar zet plaatje in
het clipboard

Finder - Uitloggen
  Q Uitloggen gebruiker
 ⌥  Q Idem, zonder bevestiging
 ⌥ Esc Een programma geforceerd
afbreken

Adresboek
3
Toon adreslijst
L
Wijzig kaart
 [ en ] Vorige/volgende kaart
Ctrl + klik op telefoonnummer voor
vergrootte weergave van het
telefoonnummer
Ctrl + klik op adres om kaartje bij het
adres (via MapQuest) te tonen

Finder
 punt
←
←
T

W
~

Een bewerking annuleren
die wordt uitgevoerd
Het geselecteerde onderdeel
in de prullenmand plaatsen
De prullenmand legen
Voeg selectie toe aan
Favorieten

Een venster sluiten
Naar volgend venster in
programma

Ga naar het vorige

M
Een venster minimaliseren
(in de Dock zetten)
⌥
Scrollen in window (handje)
 [ en ] Vorige/volgende in venster
historie
↖ en ↘ Naar begin/einde van venster
 ⇡ of ⇣ Hoger/lager in hiërarchie
⇠ en ⇢ Hoger/lager in hiërarchie bij
lijstweergave
Snel tonen volledige
filenamen in lijstweergave
Ctrl

⇥

programma
 ⇥ (ingedrukt houden)
Als het gewenste programma
is geselecteerd, de tab-toets
weer loslaten, Toets H om het
geselecteerde programma te
verbergen, Q om te stoppen
idem, omgekeerde volgorde
⇥

Open de map ‘Programma’s’

M ap (symbolen) op Naam
idem, Bewerkingsdatum
idem, Aanmaakdatum
idem, Grootte

Open map ‘Hulpprogramma’s’

A

Open de thuismap

U

Ctrl 1
Ctrl 2
Ctrl 3
Ctrl 4

H





Tekst groter weergeven
Tekst kleiner weergeven

Mail
+
-

Toon inkomend
Toon uitgaand
Toon concepten
Toon verzonden












A
’
⌥’
T
;

F
G
D
E

R
R
F
D
⌦ of ←
U
Y

Verberg/Toon infobalk
Verberg/Toon postbuslade

Voeg bijlage toe
Verhoog citaatniveau
Verlaag citaatniveau
Zet om in platte tekst
Spellingcontrole bericht

Zoek
Zoek volgende
Zoek vorige
Gebruik selectie in zoekactie

Antwoord aan afzender
Antwoord aan alle ontvangers
Stuur bericht door
Verzend bericht
Verwijder bericht
Markeer bericht als ongelezen
Afzender toevoegen aan
adresboek

Haal post op van alle

N
accounts
1
2
3
4

⌥S
M

Safari

[
]

Hoofd window
Rendezvous
Toon/verberg
contactinfo

Vorig tabblad
Volgend tabblad

B
Toon/verberg
bladwijzerbalk
/
Toon/verberg infobalk
  \ Toon/verberg adresbalk

1
2
T

Selecteer in één keer het
bureaublad om document
in te bewaren

Skype

D

Dock verbergen/tonen

Dock

Bewaar Dialoog

⌥D

Klik op het scheidingsstreepje en
schuif omhoog of omlaag om de
iconen groter respectievelijk
kleiner te maken

Klik op venstericoon in de Dock
om het venster te maximaliseren
(weer uit de Dock halen)

Markeer als (geen)
reclame
Markeer als (on)gelezen
Markeer als
(on)gemarkeerd

J
U
L

K
Verbind met server
  K Verbind met bepaald
netwerk
Algemeen
P
Print document
Q
Sluit programma
W
Sluit window

X
V
Z
A

Wissel tussen venster
en minivenster weergave

Knip
Plak
Herstel
Doe opnieuw (again)

⌥E
Accent aigu (á é í ó ú)
⌥`
Grave (à è ì ò ù)
⌥N
Tilde (ã ñ)
⌥i
Circonflexe (â ê î ô û)
⌥U
Umlaut (ä ë ï ö ü)
(combinatie gevolgd door
gewenste teken)

Diacrieten

M

iTunes





Toon alle kopteksten
Toon bronbericht
Toon kleuren
Toon lettertypen

⌥A
H
⌥U
C
T
⌥ c| C
⌥?
⌥s
⌥1
⌥2
⌥6
⌥0
⌥g

ç| Ç
¿
ß
¡
€
§
°
©

Speciale tekens

Plak als citaat
Retour afzender
Toon
activiteitenoverzicht
Toon adressen

V
⌥B
0

⌥L

Open Applicaties map

Open Computer map
Open Applicaties map
Open iDisk map
Open de thuismap

C
A
I
H
(Home)
A

Nieuw weergavevenster
Ga naar selectie
Gebruik selectie voor
zoekactie
Pas regels toe op
selectie

⌥N
J
E

Mail - nog meer
Nieuw bericht
Bewaar als concept
Bewaar als

Nieuw Finder window
Maak nieuwe map
Toon origineel (bij alias)
Toon Finder weergave-

N
N
R
J
opties

N
S
S

Finder - nog meer

– En dash
— Em dash
… Non breaking ellipsis
• Bullet
© Copyright
™ Trademark
€ Euro sign

⌥⌥⌥;
⌥8
⌥g
⌥2
⌥2

*) De kans bestaat dat je bij het opstarten een poosje
moet wachten op het controleren van de systeemschijf
(fsck)

“ Opening double curly quotes
” Closing double curly quotes
‘ Opening single curly quotes
’ Closing single curly quotes
« Open Guillemet or Chevron
» Close Chevron
‹ Open single quote
› Close single quote

⌥[
⌥[
⌥]
⌥]
⌥\
⌥\
⌥3
⌥4

Speciale tekens

Muisknop (ingedrukt houden)
Werpt alle CD's DVD's
of andere wisselbare media uit
C
Start op vanaf CD
N
Start op vanaf Netboot server
R
Reset powerbook display
T
Start op als FireWire schijf
(Target mode
S
Single User mode
V
Toon alle boodschappen bij
het opstarten (Verbose mode)
S
Single User mode

Alleen de OS X extensies laden
(Safe mode)
⌥
Open startup manager,
waarin je een opstartschijf
kunt kiezen
⌥
Computer geforceerd
herstarten. Let op, hierdoor
kan het bestandssysteem
ontregeld raken*)
 Ctrl  Zet Mac in sluimerstand

Opstarten
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