
Tšättide kopeerimine Messengerist 

Mugavam on vestlusi kopeerida arvutis, mitte telefonis. Kirjeldamegi siin tšättide 

kopeerimist arvutis. 

Ava arvutis Messenger, logi oma kontole sisse.  

Kui sa kasutad Messengeri Facebookis, ava Messenger nii: 

- Leia vestlusaknast vestluskaaslase nime kõrvalt väike allapoole näitav nool (1).  

- Klõpsa noolel ja avanenud menüüst vali „Ava Messengeris“ (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebookis saad Messengeri avada ka nii:  

- Leia lehe ülevalt paremalt servast (oma profiilipildi ja nime 

kõrvalt) Messengeri ikooni (1).  

- Klõpsa ikoonil ja avanenud menüüst vali  „Vaata kõiki 

Messengeris“ (2). 

 

 



Leia oma Messengeri vestluste hulgast see, mida sooviksid jagada. Kui sa ei tea, kuidas 

teksti kopeerida, palu abi vanematelt – või proovi lugeda allolevaid juhiseid (aga erinevate 

seadmetega võib kopeerimine käia natuke erinevalt). 

Ava vestlus. Märgi ära kogu tekstilõik, mida soovid korraga kopeerida. Pikemaid 

tekstilõike saad Messengeris ära märkida nii:  

- kui hoiad all hiire vasakpoolset nuppu ja liigud hiirega vestluses järjest ülespoole. 

Võid ka kerida vestluse üles, oma jagatava osa algusesse, ja hakata teksti märkima 

ülevalt allapoole. 

- märgid puuteplaadil topeltklõpsuga ära koha, kust soovid jagamist alustada ja 

tõmbad sõrme ekraanil allapoole (või ülespoole).  

- Klaviatuuri noolenuppudega saad märgistatud kohast all- või ülevalpool olevat 

teksti ära märkida nii, et hoiad all klahvikombinatsiooni Shift+ või Shift+.  

Kui vajalik osa tšätist on ära märgitud, siis saad selle kopeerida parempoolse 

hiireklõpsuga (või puuteplaadi paremklõpsuga), valides „Kopeeri“ (Copy), ning kleepida 

uude faili parema hiireklõpsuga, valides „Kleebi“ (Paste).  

Kopeerida saab ka klahvikombinatsiooniga Ctrl+C ja kleepida uude faili 

kombinatsiooniga Ctrl+V. 

Keeleteadlastele on huvitav ka see, kuidas kasutatakse tšättides emoji’sid ja gif’e.  

Pane tähele, et need jääksid kopeerimisel 

alles. Kui sul ei õnnestu teksti kopeerida 

nii, et pildid alles jäävad, proovi salvestada tšätte mõnest teisest seadmest või mõne 

teise tekstitöötlusprogrammiga. 

 

Edasi salvesta fail, millele pane nimeks oma eesnimi ja perekonnanimi, Messenger, ja 
mitmes Messengerist jagatav fail see on: 

MariMaasikas_Messenger_1.docx 

 

Kui vajad abi, kirjuta teke@ut.ee – aitame sind hea meelega!  


