Zdravíme vás. Ve společnosti Lenovo® jsme vytvořili tuto publikaci,
abychom vám pomohli začít používat operační systém Microsoft®
Windows® 8.1. Jsme přesvědčeni, že pro vás budou tyto informace
užitečné jak nyní, tak i v budoucnu – bez ohledu na to, zda se jedná o
vaše první zkušenosti s počítačem obecně nebo jen s operačním
systémem Windows 8.1.



Na úvodní obrazovce můžete provádět následující činnosti:
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Úvodní obrazovka
Úvodní obrazovka představuje zjednodušené rozhraní optimalizované
pro dotykové obrazovky, které lze však stejně dobře ovládat pomocí
myši nebo polohovacího zařízení. Každá dlaždice na úvodní obrazovce
je přiřazena aplikaci, webové stránce, seznamu skladeb, osobě nebo
jakékoli jiné položce, kterou považujete za důležitou. Některé dlaždice
jsou animované se znázorněním aktuálních informací, jako jsou
například aktualizace stavu nebo předpovědi počasí.

Funkce označené hvězdičkou (*) nejsou v některých starších
verzích systému Windows 8.1 podporovány.






Chcete-li otevřít příslušnou aplikaci nebo funkci, klepněte na
dlaždici.
*Chcete-li zobrazit obrazovku s aplikacemi, přetáhněte prst nahoru
ze středu obrazovky nebo klepněte na šipku dolů
poblíž levého
dolního rohu obrazovky.
Pro návrat na plochu klepněte na dlaždici plochy.
*Chcete-li prohledat dostupné aplikace, nastavení a soubory,
klepněte nebo klikněte na ikonu Vyhledat v pravém horním rohu
obrazovky.
*Chcete-li počítač vypnout, restartovat nebo přepnout do
úsporných režimů, klepněte nebo klikněte na ikonu napájení v
pravém horním rohu obrazovky.
*Chcete-li zobrazit hlavní panel, přesuňte ukazatel ke spodnímu
okraji klávesnice. Poté jím potáhněte dolů a hlavní panel se
zobrazí.

Plocha
Plocha systému Windows 8.1 má podobný vzhled a funkce jako plocha
ve starších verzích systému Windows. Na ploše můžete spouštět
obvyklé programy Windows, spravovat soubory a zobrazit nabídku
Ovládací panely. Funkce, jako například vyhledávání a navigace k
programům a nastavením, které byly součástí nabídky Start v systému
Windows 7 a starších verzích, jsou nyní dostupné prostřednictvím
ovládacích tlačítek v systému Windows 8.1. Podrobnosti naleznete v
části „Ovládací tlačítka“ dále v tomto dokumentu.


Plochu tvoří následující součásti:
Tlačítko úvodní obrazovky systému Windows: Tento
ovládací prvek se nachází v levém dolním rohu obrazovky.
Klepnutím na tento ovládací prvek zobrazíte úvodní
obrazovku.
Hlavní panel: Tato součást je umístěna v dolní části
obrazovky vedle tlačítka úvodní obrazovky systému Windows.
Obsahuje zástupce některých aplikací. Na hlavní panel lze
přidat další zástupce. Hlavní panel rovněž zobrazuje ikony
otevřených programů na ploše.
Panel nástrojů: Tato součást se nachází v dolní části
obrazovky na pravé straně. Obsahuje zástupce určitých
nástrojů, funkcí a nastavení.
Oblast plochy: Jedná se o největší oblast na obrazovce, na
kterou můžete přidávat ikony v podobě zástupců vašich
programů. Tyto ikony lze libovolně uspořádat. Vzhled plochy
můžete rovněž přizpůsobit podle svých požadavků.

Ovládací tlačítka
Ovládací tlačítka vám umožňují navigaci v systému Windows 8.1,
provádění vyhledávání, přístup k nastavením, sdílení souborů apod.
Ovládací tlačítka můžete zobrazit z úvodní obrazovky, plochy nebo
jakékoli jiné pracovní obrazovky.




Myš: Přesuňte ukazatel do pravého horního nebo pravého dolního
rohu obrazovky.
Dotyk: Přetáhněte prst z pravého okraje obrazovky směrem do
středu.
Klávesnice: Stiskněte klávesu s logem Windows a klávesu C.

Následující části popisují navigační funkce podporované jak na ploše,
tak i na úvodní obrazovce nebo v aplikacích.

Vyhledat
Vyhledání dostupných aplikací, nastavení a souborů.

Sdílet
Sdílení souborů, webových odkazů a dalších položek s ostatními. Úplná
podpora je zaručena pouze u aplikací obchodu Windows Store.
Otevřete aplikaci Windows Store, vyberte položku, kterou chcete sdílet,
zobrazte ovládací tlačítka a klepněte na ikonu Sdílet.

Start
Přejděte na úvodní obrazovku nebo do té aplikace, kterou jste
naposledy používali.

Zařízení
Správa zařízení připojených k vašemu počítači.

Nastavení
Přizpůsobení nastavení počítače.

Windows 8.1 Support Center @ Lenovo
support.lenovo.com/windows8.1

Poznámky:

Vzhledem k odlišnostem daným aktualizacemi systému Windows
může uživatelské rozhraní vypadat mírně jinak než na těchto
obrázcích.

Ovládací tlačítka zobrazíte jedním z těchto způsobů:

Dotyková gesta a ovládání myší

Zvětšení zobrazení

Systém Windows 8.1 podporuje jak dotyková gesta, tak i ovládání myší.
Dále jsou uvedeny základní operace, které můžete provádět pomocí
dotykové obrazovky nebo polohovacího zařízení.
Poznámky:

Dotyková gesta jsou podporována pouze na počítačích s
dotykovou obrazovkou.

Dotyková gesta a povely myši označené hvězdičkou (*) nejsou v
některých starších verzích systému Windows 8.1 podporovány.

Otevření aplikace nebo provedení výběru v aplikaci
Klepnutí
Klepněte.

Přepínání aplikací
Dotyk
Posuňte dva prsty od sebe.

Dotyk
Přetáhněte prst od levého okraje.

Myš
Podržte klávesu Ctrl a pohybujte
kolečkem myši směrem od sebe.

Myš
Přesuňte ukazatel do levého
horního rohu obrazovky a poté
klepněte. Každým dalším
klepnutím přepnete na další
otevřenou aplikaci.

Otočení položky
Poznámka: Některé aplikace nepodporují funkci otočení.
Dotyk
Položte alespoň dva prsty na
položku a poté jimi otočte.

Myš
Klepněte.

Přesunutí objektu

Dotyk
Přetáhněte prst od pravého
okraje ke středu obrazovky.

Klepnutí
Přetáhněte položku na
požadovanou pozici.

Myš
Přesuňte ukazatel do pravého
horního nebo pravého dolního
rohu obrazovky.

Myš
Na položku klepněte, podržte ji a
poté přetáhněte.

Procházení položkami
Dotyk
Posouvejte.
Dotyk
Posuňte dva prsty k sobě.
Myš
Podržte klávesu Ctrl a pohybujte
kolečkem myši směrem k sobě.

Zobrazení naposledy otevřených aplikací
Dotyk
Přetáhněte prst z levého okraje
obrazovky vpravo a zpět vlevo.

Myš
Jestliže aplikace podporuje funkci
otočení, klepněte na ikonu
otočení.

Zobrazení ovládacích tlačítek

Zmenšení zobrazení

Zavření aplikace

Myš
 Otáčejte kolečkem myši.
 Přesuňte ukazatel tak, aby se
zobrazil posuvník a použijte
jej.

Myš
Přesuňte ukazatel do levého
horního rohu obrazovky a
následně jej přesuňte směrem
dolů podél levého okraje.

Zobrazení všech aplikací
Dotyk
Přetáhněte prst ze středu úvodní
obrazovky směrem nahoru.
Myš
v
Klepněte na ikonu šipky
levém dolním rohu úvodní
obrazovky.

Přizpůsobení dlaždic nebo zobrazení možností aplikací
Dotyk
Přetáhněte prst od horního nebo
spodního okraje úvodní
obrazovky nebo aplikace směrem
do středu.

Dotyk
Přetáhněte prst z horního okraje
obrazovky směrem dolů.
Myš

Umístěte ukazatel k
hornímu okraji obrazovky,
klepněte, podržte a
přesuňte jej směrem dolů.
Poté uvolněte tlačítko.

*Přesuňte ukazatel k
hornímu okraji obrazovky a
klepněte na tlačítko Zavřít v
záhlaví.

Zobrazení více aplikací vedle sebe
Dotyk
Přetáhněte prst z horního okraje
obrazovky směrem dolů a poté
doleva nebo doprava, dokud se
nezobrazí dělicí lišta. Následně
přejděte na úvodní obrazovku
nebo obrazovku aplikací a
klepněte na další požadovanou
aplikaci.

Další tipy k systému Windows 8.1
Další informace o používání systému Windows 8.1 získáte některým z
následujících způsobů:




Na úvodní obrazovce nebo obrazovce aplikací otevřete aplikaci
Nápověda+tipy.
Přejděte na webové stránky podpory Lenovo pro systém Windows
8.1 na adrese http://support.lenovo.com/windows8.1.
Na obrazovce aplikací otevřete klepnutím na možnost Nápověda
a podpora informační systém Nápověda a podpora pro systém
Windows.

Právní informace
Lenovo, For Those Who Do. a logo Lenovo jsou ochranné známky
Lenovo ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích.
Microsoft, Windows a Internet Explorer jsou ochranné známky
společností skupiny Microsoft.
Další názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochranné
známky nebo servisní známky jiných stran.

Myš
1. Umístěte ukazatel do horního
okraje obrazovky, klepněte,
podržte a přesuňte jej směrem
dolů a poté doleva nebo
doprava. Jakmile uvidíte dělicí
lištu, uvolněte tlačítko.
2. Přejděte na úvodní obrazovku
nebo obrazovku aplikací a
klepněte na další
požadovanou aplikaci.

Myš
Klepněte pravým tlačítkem do
prázdné oblasti na obrazovce
nebo na dlaždici.
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