
Váš ťahák pre Windows 10
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Rýchle premietanie plochy

Rýchle vyhľadávanie v PC

Rýchla snímka obrazovky
s funkciou výrezu časti plochy

Rýchle otvorenie 
Prieskumníka súborov

Rýchle otvorenie Nastavení

Skopírovanie súboru
alebo textu do Schránky

Vybranie súboru alebo textu
a vloženie do Schránky

Vloženie posledného skopírovaného 
obsahu zo Schránky

Schránka vašich
kopírovaných vecí

+ CCtrl

+ XCtrl

+ VCtrl

+ V

Na prácu

Virtuálne plochy

+ + ←Ctrl
Prepínanie medzi plochami 
smerom doľava

Prehľad všetkých spustených 
aplikácií, okien a virtuálnych plôch

Prechádzanie medzi 
otvorenými oknami

Ukáže pracovnú plochu

Minimalizuje všetky
otvorené okná

Zmení jazyk klávesnice

Vyvolá panel notifikácií

Zdieľanie pre blízke zariadenia 

Otvorte panel emoji, prípadne 
kaomoji, teda emoji zo znakov
a symbolov

+ + →Ctrl
Prepínanie medzi plochami 
smerom doprava

+ + DCtrl
Založenie novej virtuálnej 
plochy

Prehľad tých

najzaujímavejších

skratiek a funkcií,

ktoré vám uľahčia

prácu a život.

Operačný systém Windows je tu s nami už 35 rokov a jeho

najnovšiu verziu Windows 10 používa 1 miliarda aktívnych

užívateľov mesačne. Ide tak o najrozšírenejší a najpoužívanejší

operačný systém na svete, ktorý nám pomáha v práci

a doma. Za celú dobu, čo máme Windows k dispozícii,

sme sa naučili používať rôzne skratky a rýchle triky. 
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Přeškrtnutí
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Rozdeľ a panuj!
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Pripne aktuálne okno na ľavú 
polku obrazovky

Pripne aktuálne okno na 
pravú polku obrazovky

Minimalizuje aktuálne okno

Roztiahne aktuálne okno cez 
celú obrazovku

Prevody meny?

Tip:

Kalkulačka vo Windows 10 vie prevádzať nielen meny 
podľa aktuálneho kurzu, ale zvládne ďalšie jednotky 
dlžky, objemu, plochy, atď.

Na hranie

Pre bezpečnosť

+ G

+ L

Spustí Windows Game Bar

Rýchle zamknutie zariadenia

Všetky hry za jedny peniaze?

Tip:

Microsoft Defender

Tip:

S predplatným Xbox Game Pass máte za jeden mesačný 
poplatok k dispozícii stovky herných titulov zdarma. 
Hry tak hrajete rovnako, ako ste si zvykli streamovať 
obľúbené filmy a seriály.

Najlepšia ochrana proti vírusom

Súčasťou Windows 10 je tiež neustále aktualizovaný antivírus 
Microsoft Defender, ktorý chráni vaše dáta a vaše súkromie. 
Bezpečnosť na internete ale rozhodne nepodceňujte
a podozrelým odkazom, e-mailom alebo prílohám sa vyhýbajte.

Možnosti, ako sa prihlásiť s Windows Hello

Nemusíte si pamätať heslo, do Windows 10 
sa môžete prihlásiť aj číselným kódom PIN 
ako pri svojom mobilnom telefóne.

Najrýchlejší spôsob prihlásenia do Windows 10 
cez rozpoznanie vašej tváre.

Pre rýchlejšie prihlásenie môžete na zariadeniach, 
ktoré majú snímač prsta, využiť práve svoj prst.

Dynamický zámok

Tip:

Spárujte si svoje zariadenie so svojim mobilným telefónom cez 
Bluetooth. Vždy keď odídete a mobilný telefón si vezmete so 
sebou, zariadenie sa automaticky zamkne. Funkciu dynamického 
zámku môžete aktivovať v Štart > Nastavenia > Účty > Možnosti 
prihlásenia a tu zapnete rovnomennú položku.

Prehľad tých najzaujímavejšíchskratiek a funkcií,ktoré vám uľahčiaprácu a život.




