Dobrý deň. V spoločnosti Lenovo® sme vytvorili túto publikáciu, aby sme
vám pomohli začať používať operačný systém Microsoft® Windows® 8.1.
Či už ste novým používateľom počítača, alebo ste sa jednoducho ešte
nestretli so systémom Windows 8.1, sme si istí, že tieto informácie pre
vás budú užitočné, teraz i v budúcnosti.
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Domovská obrazovka

Na domovskej obrazovke môžete vykonávať nasledujúce činnosti:





Pracovná plocha
Kľúčové tlačidlá
Dotykové gestá a ovládanie myšou
Ďalšie tipy pre systém Windows 8.1

Domovská obrazovka
Domovská obrazovka je zjednodušené rozhranie optimalizované pre
dotykové obrazovky, ale rovnako dobre ju možno používať pomocou
myši alebo iného ukazovacieho zariadenia. Ku každej dlaždici na
domovskej obrazovke je priradená aplikácia, webová lokalita, zoznam
skladieb, osoba alebo čokoľvek iné, čo je pre vás dôležité. Niektoré
dlaždice sú animované, aby zobrazovali najnovšie informácie, ako sú
napríklad aktualizácie stavu alebo predpovede počasia.




Pracovná plocha poskytuje nasledujúce súčasti:

Ak chcete otvoriť priradenú aplikáciu alebo funkciu, ťuknite alebo
kliknite na dlaždicu.
*Ak chcete prejsť na obrazovku Aplikácie, posuňte prst nahor zo
stredu obrazovky alebo kliknite na šípku nadol
v ľavom dolnom
rohu obrazovky.
Ak chcete prejsť na pracovnú plochu, ťuknite alebo kliknite na
dlaždicu pracovnej plochy.
*Ak chcete vyhľadať dostupné aplikácie, nastavenia a súbory,
ťuknite alebo kliknite na ikonu vyhľadávania v pravom hornom
rohu obrazovky.
*Ak chcete počítač vypnúť, reštartovať alebo nastaviť do režimu
úspory energie, ťuknite alebo kliknite na ikonu napájania v
pravom hornom rohu obrazovky.
*Ak chcete zobraziť panel úloh, presuňte ukazovateľ k dolnému
okraju obrazovky a jeho posunutím nadol zobrazte panel úloh.

Ovládací prvok domovskej obrazovky systému Windows:
Tento ovládací prvok sa nachádza v ľavom dolnom rohu
obrazovky. Ak chcete prejsť na domovskú obrazovku, ťuknite
alebo kliknite na tento ovládací prvok.
Panel úloh: Táto súčasť sa nachádza v dolnej časti
obrazovky, vedľa ovládacieho prvku domovskej obrazovky
systému Windows. Obsahuje odkazy na niektoré aplikácie. Na
panel úloh môžete pripnúť ďalšie odkazy. Na paneli úloh sú
zobrazené aj ikony otvorených programov pre pracovnú
plochu.
Panel s nástrojmi: Táto súčasť sa nachádza v dolnej časti
obrazovky, pri pravom okraji. Obsahuje odkazy na niektoré
nástroje, funkcie a nastavenia.
Oblasť pracovnej plochy: Toto je najväčšia oblasť
obrazovky. Môžete do nej pridať ikony ako odkazy na
programy. Ikony môžete usporiadať podľa svojich potrieb. Tiež
môžete prispôsobiť vzhľad pracovnej plochy.

Pracovná plocha
Vzhľad a funkcie pracovnej plochy systému Windows 8.1 sú podobné
ako v prípade pracovnej plochy starších verzií systému Windows.
Prostredníctvom pracovnej plochy môžete spúšťať tradičné programy
pre systém Windows, spravovať súbory a získať prístup k nastaveniam
ovládacieho panela. Funkcie, ako sú napríklad vyhľadávanie a
navigácia k programom a nastaveniam, ktoré boli k dispozícii v ponuke
Štart systému Windows 7 a starších verzií systému, sú v systéme
Windows 8.1 k dispozícii vo forme kľúčových tlačidiel. Podrobné
informácie nájdete v časti „Kľúčové tlačidlá“ ďalej v tomto dokumente.

Kľúčové tlačidlá
Kľúčové tlačidlá umožňujú navigáciu v rámci systému Windows 8.1,
vyhľadávanie, prístup k nastaveniam, zdieľanie súborov atď. Kľúčové
tlačidlá môžete otvoriť z domovskej obrazovky, pracovnej plochy alebo
ktoréhokoľvek iného pracovného priestoru.




Dotyk: Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky.
Klávesnica: Stlačte kláves s logom systému Windows + C.

Nasledujúce časti opisujú navigačné funkcie podporované na pracovnej
ploche aj na domovskej obrazovke alebo v aplikáciách.

Hľadať
Vyhľadanie dostupných aplikácií, nastavení a súborov.

Zdieľať
Zdieľanie súborov, webových prepojení a ďalších položiek s ostatnými.
Plná podpora je obmedzená na aplikácie pre Windows Obchod. Otvorte
aplikáciu pre Windows Obchod, vyberte položku, ktorú chcete zdieľať,
otvorte kľúčové tlačidlá a potom ťuknite alebo kliknite na kľúčové tlačidlo
Zdieľať.

Domovská obrazovka
Prechod na domovskú obrazovku alebo naposledy použitú aplikáciu.

Zariadenia
Interakcia so zariadeniami pripojenými k počítaču.

Nastavenie
Prispôsobenie nastavení počítača.

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

Poznámky:

Používateľské rozhranie sa môže mierne líšiť od obrázkov z
dôvodu odlišností v rámci jednotlivých aktualizácií systému
Windows.

Funkcie označené hviezdičkou (*) nie sú v niektorých starších
verziách systému Windows 8.1 podporované.

Ak chcete otvoriť kľúčové tlačidlá, postupujte takto:


Myš: Presuňte ukazovateľ do pravého horného alebo pravého
dolného rohu obrazovky.

Dotykové gestá a ovládanie myšou

Priblíženie obrazu
Dotyk
Navzájom oddiaľte dva prsty.

Systém Windows 8.1 podporuje používanie dotykových gest aj
ovládanie myšou. Nasledujúce základné akcie môžete vykonať
pomocou dotykovej obrazovky alebo ukazovacieho zariadenia.
Poznámky:

Dotykové gestá sú podporované len v prípade počítačov s
dotykovou obrazovkou.

Dotykové gestá a ovládanie myšou označené hviezdičkou (*) nie
sú v niektorých starších verziách systému Windows 8.1
podporované.

Otvorenie aplikácie alebo vykonanie výberu v aplikácii
Dotyk
Ťuknite.

Prepínanie medzi aplikáciami

Myš
Stlačte kláves Ctrl a zároveň
otáčajte kolieskom myši dozadu.

Otočenie položky
Poznámka: Niektoré aplikácie otáčanie nepodporujú.
Dotyk
Na položku položte dva alebo
viac prstov a potom nimi otáčajte.
Myš
Ak aplikácia podporuje otáčanie,
kliknite na ikonu otočenia.

Myš
Kliknite.

Zobrazenie kľúčových tlačidiel
Dotyk
Potiahnite prstom od pravého
okraja.

Premiestnenie objektu
Dotyk
Potiahnite položku na
požadované miesto.
Myš
Kliknite na položku, podržte
stlačené tlačidlo myši a potiahnite
položku.

Myš
Presuňte ukazovateľ do pravého
horného alebo pravého dolného
rohu obrazovky.

Prechádzanie položkami
Dotyk
Posuňte.

Vzdialenie
Dotyk
Navzájom priblížte dva prsty.
Myš
Stlačte kláves Ctrl a zároveň
otáčajte kolieskom myši dopredu.

Myš
 Otáčajte kolieskom myši.
 Presunutím ukazovateľa
zobrazte posúvač, ktorý potom
použite.

Dotyk
Potiahnite prstom od ľavého
okraja.

Prispôsobenie dlaždíc alebo zobrazenie možností
aplikácie

Zobrazenie viacerých aplikácií vedľa seba
Dotyk
Posúvajte prst nadol od horného
okraja obrazovky k jej ľavému
alebo pravému okraju, kým sa
nezobrazí oddeľovač. Potom
prejdite na domovskú obrazovku
alebo obrazovku Aplikácie a
ťuknite na ďalšiu požadovanú
aplikáciu.

Dotyk
Potiahnite prstom od horného
alebo dolného okraja domovskej
obrazovky alebo aplikácie.

Myš
Presuňte ukazovateľ do ľavého
horného rohu obrazovky a potom
kliknite. Postupným klikaním
môžete cyklicky prepínať medzi
všetkými otvorenými aplikáciami.

Myš
Kliknite pravým tlačidlom myši na
prázdnu oblasť na obrazovke
alebo dlaždici.

Myš
1. Na hornom okraji obrazovky
kliknite, podržte stlačené
tlačidlo myši a presuňte
ukazovateľ nadol a potom
doľava alebo doprava. Keď sa
zobrazí oddeľovač, uvoľnite
tlačidlo myši.
2. Prejdite na domovskú
obrazovku alebo obrazovku
Aplikácie a kliknite na ďalšiu
požadovanú aplikáciu.

Zobrazenie naposledy použitých aplikácií
Dotyk
Potiahnite prstom od ľavého
okraja a potom späť.
Myš
Presuňte ukazovateľ do ľavého
horného rohu obrazovky a potom
ho presuňte nadol pozdĺž ľavého
okraja.

Zobrazenie všetkých aplikácií
Dotyk
Posuňte prst nahor zo stredu
domovskej obrazovky.
Myš
Kliknite na ikonu šípky
v
ľavom dolnom rohu domovskej
obrazovky.

Zatvorenie aplikácie
Dotyk
Posuňte prst nadol od horného
okraja obrazovky k jej dolnému
okraju.
Myš

Na hornom okraji obrazovky
kliknite, podržte stlačené
tlačidlo myši a presuňte
ukazovateľ k dolnému
okraju obrazovky. Potom
uvoľnite tlačidlo myši.

*Presuňte ukazovateľ na
horný okraj obrazovky a
kliknite na tlačidlo Zavrieť v
záhlaví okna.

Ďalšie tipy pre systém Windows 8.1
Ak chcete zobraziť ďalšie pokyny na používanie systému Windows 8.1,
vykonajte jednu z nasledujúcich činností:




Z domovskej obrazovky alebo obrazovky Aplikácie otvorte
aplikáciu Pomocník+tipy.
Navštívte Centrum podpory spoločnosti Lenovo pre systém
Windows 8.1 na adrese http://support.lenovo.com/windows8.1.
Na obrazovke Aplikácie ťuknite alebo kliknite na položku Pomoc a
technická podpora, čím otvoríte informačný systém pomoci a
technickej podpory systému Windows.

Právne vyhlásenia
Lenovo, For Those Who Do. a logo Lenovo sú ochranné známky
spoločnosti Lenovo v USA a ďalších krajinách.
Microsoft, Windows a Internet Explorer sú ochranné známky skupiny
spoločností Microsoft.
Ostatné názvy spoločností, produktov alebo služieb môžu byť ochranné
alebo servisné známky iných subjektov.
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