
 

 

  



Microsoft Surface Laptop 3 – úvodní příručka  
 

 

 

Začínáme používat zařízení Surface Laptop 
1. Připojte zařízení Surface Laptop k nabíječce. 

2. Stiskněte tlačítko napájení.  

3. Windows vás provede nastavením zařízení Surface Laptop a připojením k Wi-Fi.  

4. Pokud již máte účet Microsoft, přihlaste se pomocí něj, abyste mohli synchronizovat svá 

nastavení a obsah napříč zařízeními.   

5. Potřebujete-li zřídit účet Microsoft, můžete pro něj využít jakoukoli e-mailovou adresu. 

Pro více informací o výhodách používání účtu Microsoft v zařízení Surface navštivte 

windows.microsoft.com/account. 

Pomoc s nastavením nebo při řešení problémů naleznete na adrese support.microsoft.com.  

 

Windows Hello 
Pomocí funkce Windows Hello se můžete snadno přihlašovat do zařízení Surface Laptop pomocí 

obličeje s využitím vestavěné kamery.  

1. Přejděte do nabídky Start a klikněte na Nastavení (Settings).  

2. Přejděte do Účty (Accounts) > Možnosti přihlášení (Sign-in options).  

3. Vytvořte PIN kód 

4. V sekci Windows Hello nastavte Surface Laptop pro přihlašování pomocí obličeje.  

 



Instalace jazykového balíčku 
Jazykový balíček umožňuje přepnout rozhraní Windows z jednoho jazyku do druhého. 

1. Přejděte do nabídky Start a klikněte na Nastavení (Settings).  

2. Přejděte do Čas a jazyk (Time & Language) > Oblast a jazyk (Region & Language) 

3. Klikněte na Přidat jazyk (Add a language) a pokračujte pomocí průvodce.  

4. Ujistěte se, že je nově přidaný jazyk nastaven jako jazyk zobrazení systému Windows. 

5. Spusťte Windows Store a klikněte na ikonu tří teček vedle obrázku účtu > Položky ke 

stažení a aktualizace (Downloads and Updates) 

6. Nainstalujte aktualizace, které zahrnují i lokalizaci aplikací z Windows Store. 

 

Jak využít pero Surface Pen naplno (volitelné příslušenství prodejné samostatně) 
Pero Surface Pen má v sobě baterii AAAA a po spárování se zařízením Surface Pen přes Bluetooth 

můžete využívat horní tlačítko pero pro přístup k různým funkcím. Samotné psaní a kreslení hrotem 

pera spárování přes Bluetooth nevyžaduje.  

 

 



 

Potřebujete-li další pomoc týkající se pera Surface Pen, navštivte support.microsoft.com. 

 

Řešení problémů nebo získání informací 
Spusťte aplikaci Surface ve svém zařízení Surface Laptop.  

• Stiskněte klávesu Windows, napište Surface a spusťte aplikaci Surface.  

• Zde můžete najít více informací o svém zařízení Surface Laptop. 

  

Pro více informací o Windows navštivte windows.microsoft.com/how-to. 

Pro více informací o funkcích týkajících se usnadnění přístupu ve vašem zařízení Surface Laptop 

můžete využít uživatelskou příručku dostupnou online na adrese 

microsoft.com/surface/support/userguides. 

 

Péče o klávesnici 
Pravidelně čistěte svou klávesnici, aby si i nadále udržela skvělý vhled. Pro čištění použijte utěrku na 

čistění obrazovky a jemně vyčistěte látku a klávesy.  

Pro odstranění odolnějších skvrn můžete použít utěrku navlhčenou v slabém roztoku mýdla a vody. 

Poznámka: Na klávesnici neaplikujte žádné tekutiny.  

 

Péče o obrazovku 
Abyste předešli poškrábání, čistěte obrazovku jemně pomocí utěrky určené na čistění obrazovky. Pro 

vyčištění otisků prstů nebo mastných skvrn není potřeba na obrazovku tlačit. 

 



Péče o baterii 
Všechny nabíjitelné baterie se opotřebovávají v průběhu času a používání. Pomocí následujících 

kroků můžete dosáhnout co nejdelší výdrže své baterie: 

 

• Jednou za měsíc vybijte baterii pod 50 % její kapacity před tím, než ji znovu nabijete. 

• Vyhněte se neustálému připojení svého zařízení k napájení v režimu 24/7, abyste pomohli 

udržovat vhodnou teplotu baterie. 

• Když své zařízení nepoužíváte, uchovávejte jej v chladném a suchém prostředí.  

• Plánujete-li své zařízení nepoužívat po delší dobu, nabijte jej na 50 % každých 6 měsíců, 

abyste se vyhnuli úplnému vybití baterie. 

 

Důležité informace týkající se bezpečnosti 

Přečtete si podrobné informace týkající se bezpečnosti pro vaše zařízení Surface na aka.ms/surface-

safety nebo v aplikaci Surface. Aplikaci Surface spustíte tak, že stiskněte tlačítko Start, napíšete do 

vyhledávacího pole Surface a potom vyberete aplikaci Surface. 

• Otevření a/nebo pokus o opravu vašeho zařízení může představovat riziko elektrického 

úrazu, poškození zařízení, požáru, zranění nebo další hrozby. Microsoft doporučuje, abyste 

pro opravu vyhledali profesionální podporu a při případných pokusech o opravu byli opatrní.  

• Nevystavujte zařízení dešti, sněhu nebo jiným typům vlhkosti. Nepoužívejte zařízení poblíž 

vody, v mokru nebo v oblastech s nadměrnou vlhkostí (například poblíž sprchy, vany, 

umyvadla, bazénu nebo vlhkého sklepa).  

• Vždy pro zařízení vybírejte a používejte vhodný napájecí adaptér a kabel. V balení zařízení 

byl originální napájecí adaptér Microsoft.  

• Používejte pouze běžné zásuvky splňující příslušné bezpečnostní předpisy. Nepoužívejte 

neobvyklé zdroje energie, jako jsou generátory nebo invertory, i když napětí a frekvence 

vypadají přijatelně.  

• Nepřetěžujte zásuvku, napájecí kabel, adaptér či další elektrické vybavení. 

• Další informace o použití zařízení s vyjímatelným adaptérem můžete najít v aplikaci Surface 

nebo na aka.ms/surface-safety.  

• Vyhněte se delšímu kontaktu kůže s napájecím konektorem a adaptérem, když je připojený 

do elektrické sítě, protože by to mohlo způsobit nepohodlí nebo zranění.  

•  Uspořádejte všechny kabely a adaptéry tak, aby nemohli lidé a domácí zvířata po nich 

snadno chodit nebo za ně náhodně tahat, když se budou pohybovat kolem. Nedovolte 

dětem, aby si hrály s kabely a adaptéry.  

• Chraňte kabely před přiskřípnutím a ostrým ohýbáním, zejména když je zapojujete do 

zásuvky nebo připojujete k adaptéru nebo vašemu zařízení. 

• Pokud se napájecí kabel začne zahřívat, je roztřepený nebo jakkoli poškozený, okamžitě jej 

přestaňte používat.  

• Pokud má zařízení nabíječku s oddělitelným kabelem s vidlicí, ujistěte se před zapojením, že 

vidlice vyhovuje zásuvce, kterou chcete použít, a že je kabel připojen k napájecímu adaptéru 

před tím, než jej připojíte do zásuvky.  

• Nevhodné používaní baterie zařízení může vést k požáru nebo explozi. Vaše zařízení nebo 

jeho baterii nezahřívejte, neotvírejte, nepropichujte, neohýbejte nebo nevystavujte ohni. 

Nenechávejte zařízení po další dobu v přímém slunečním světle. Může to baterii poškodit 

nebo roztavit. 

 



Pro více informací o těchto oblastech navštivte aplikaci Surface nebo adresu aka.ms/surface-safety:   

• Bezpečnost sluchu  

• Nutnost neustálého všímání okolí  

• Možné potíže související s teplem  

• Nebezpečí udušení/malé části  

• Interference se zdravotnickými zařízeními  

• Rozbité sklo 

• Záchvaty způsobené fotosenzitivitou  

• Svalově kosterní poruchy 

 

Informace týkající se recyklace a dalších předpisů 

Důležité informace o svém zařízení Surface týkající se recyklace a dalších předpisů můžete nalézt 

online na aka.ms/surface-regulatory nebo v aplikaci Surface. 

 

 


