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Google chrome 
 

1. Kustuta vahemälu kiirklahvide abil 

Kiirem viis  Google Chrome-s vahemälu kustutada on kiirklahvide abil: 

1. Vajuta klahve [Ctrl], [Shift] ja  [Del]. 
2. Avaneb uus aken: "Clear Browsing Data"/“Sirvimisandmete kustutamine“. 
3. Vali „Time range“/“Ajavahemik“ valikukastist „All time“/“Algusest“ 
4. Veendu, et oleks tehtud linnukesed kastidele „Cookies and other site data“ 

/“Küpsised ja muud saidi andmed“ ja „Cached images and 
files“/“Vahemällu salvestatud kujutised ja failid“ 

5. Vahemälu kustutamiseks vajutage nuppu "Clear data"/“Kustuta andmed“. 
(kui te ei ole seda kordagi varem teinud, siis see toiming võib võtta aega, 
seega enne 5 minutit ei tasu proovida uuesti) 

6. Sulge brauser ja siis avage uuesti oma soovitud leht. 

 

2. Manuaalselt menüü kaudu 

1. Lehe paremal üleval ääres on menüü nupp 

 

2. Sealt valige "more tools"/“Rohkem tööriistu“. 
3. Ja siis valik  "Clear browsing data"/“Kustuta sirvimise andmed“. 
4. Ja nüüd jätkake eelmise 3.ndast punktist 
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Edge 
 

Kiirem viis  Edge-s vahemälu kustutada on kiirklahvide abil: 

1. Vajuta klahve [Ctrl], [Shift] ja  [Del]. 

2. Avaneb uus aken: "Clear Browsing Data"/“ Kustuta 
sirvimisandmed“. 

3. Vali „Time range“/“Ajavahemik“ valikukastist „All time“/“Algusest“ 
4. Veendu, et oleks tehtud linnukesed kastidele „Cookies and other site data“ 

/“Küpsised ja muud saidi andmed“ ja „Cached images and files“/“ 

Vahemälus olevad pildid ja failid“ 
5. Vahemälu kustutamiseks vajutage nuppu "Clear now"/“Kustuta kohe“. (kui 

te ei ole seda kordagi varem teinud, siis see toiming võib võtta aega, 
seega enne 5 minutit ei tasu proovida uuesti) 

6. Sulgege brauser ja siis avage uuesti oma soovitud leht. 

 

 
2. Manuaalselt menüü kaudu 

1. Lehe paremal üleval ääres on menüü nupp 

 

2. Sealt valige "History"/“Ajalugu“. 
3. Ja siis valik  "Clear browsing data"/“Kustuta sirvimisandmed“. 
4. Ja nüüd jätkake eelmise 3.ndast punktist 
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Firefox 
 

1.Kiirem viis  Firefox-s vahemälu kustutada on kiirklahvide abil: 

1. Vajuta klahve [Ctrl], [Shift] ja  [Del]. 

2. Avaneb uus aken: "Clear All history"/“Kogu ajaloo kustutamine“. 
3. Vali „Time range to clear“/“Kustutatav ajavahemik“ valikukastist 

„Everything“/“kogu ajalugu“ 
4. Veendu, et oleks tehtud linnukesed kastidele „Cookies“ /“Küpsised“ ja 

muud saidi andmed“ ja „Cache“/“Vahemälu“ ning „Site 
Preferences“/“Veebilehtede eelistused“ ja „Offline Website Data“/“Võrguta 
režiimis töötavate lehtede andmed“ 

5. Vahemälu kustutamiseks vajutage nuppu "OK"/“Sobib“. (kui te ei ole seda 
kordagi varem teinud, siis see toiming võib võtta aega, seega enne 5 
minutit ei tasu proovida uuesti) 

6. Sulgege brauser ja siis avage uuesti oma soovitud leht.  

 

2. Manuaalselt menüü kaudu 

 

1. Lehe paremal üleval ääres on järjehoidjate nupp 

 

2. Sealt valige "History"/“Ajalugu“. 
3. Ja siis valik  "Clear recent history"/“Kustuta hiljutine ajalugu“. 
4. Ja nüüd jätkake eelmise 3.ndast punktist 



Brauseri vahemälu tühjendamise juhend 
Maaeluministeerium 2021 

  

5 
  

 

Safari 
 

1.Kiirem viis  Safari-s vahemälu kustutada on kiirklahvide abil: 

1. Vajuta klahve [CMD], [ALT] ja  [E]. 

2. Manuaalselt developer menüü kaudu 

 

1. Valige menüü „Safari“ ja sealt alt „Preferences“ 
2. Kui uus aken avaneb, valige sealt „Advanced“ 
3. Ja siis valige valik  "Show Develop menu in menu bar“. 

 

4. Nüüd tekkis „Develop“ menüü ja sealt valige „Empty Caches“ 
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