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Úvodem
Přenosné notebooky nahrazují klasické stolní počítače u stále většího množství uživatelů.
Mezi nejdůležitější důvody patří například rapidně klesající cena nebo možnost práce kdykoliv a kdekoliv. Díky této knize máte jedinečnou možnost zvládnout svůj nový notebook
od základů až po detailní nastavení a vyladění, ze začátečníka se tak během chvíle stanete
profesionálním uživatelem.
Kniha se i přes své zaměření na notebooky všeho druhu výborně hodí také pro rychlé
zvládnutí systému Windows a použití kteréhokoliv počítače, principy jsou totiž v základu
často stejné. Získáváte tak na českém trhu ojedinělou příručku, díky níž odhalíte všechna
tabu a vyhnete se zbytečným chybám.

Komu je kniha určena
Pokud jste se s notebookem nikdy nesetkali a rádi byste udělali první krůčky, tato publikace vás jeho výběrem a použitím nenásilnou a trpělivou formou provede. Naučíte se vše od
úplných základů, k nimž patří zvolení vhodného modelu a provedení základních nastavení
přesně podle vašich potřeb.
Jestliže již základní práci s notebookem zvládáte, pak zjistíte, jak jej využít také k jiným činnostem než jen k jednoduchému tvoření textů, tabulek nebo surfování. Naučíte se zrychlit
Windows, vybrat k notebooku nejlepší doplňky, zároveň je ale nakoupíte levně, a mnoho
dalšího. Všem čtenářům zase kniha nabízí nepřeberné množství návodů a popis možností,
o nichž byste se jinak pravděpodobně jen těžko dozvěděli.
S knihou se přístupnou formou naučíte notebook využívat ke všem každodenním úkonům, takže se stane nedílnou součástí vašich domácností i pracovního prostředí. Nebudete
se muset bát, že byste někdy nějaký problém neuměli vyřešit.

Forma výkladu
V knize naleznete vysvětlení jen toho důležitého bez zabíhání do složitých detailů. Výklad,
jenž popisuje činnosti krok za krokem, upozorňuje také na možná úskalí a nabízí jejich
okamžité řešení. To vše doplňuje vizuální propojení textu a obrázků. Není třeba znát žádné
pojmy kromě těchto dvou:
I

Klepnout/stisknout – označuje klepnutí levým tlačítkem myši s ukazatelem myši na
popisovaném objektu.
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I

Poklepat – znamená klepnout dvakrát rychle za sebou levým tlačítkem myši s ukazatelem myši na popisovaném objektu.

V knize používáme několik speciálních odstavců, které doplňují text dalšími informacemi:
Poznámka: Poskytuje rozšiřující informace na okraj.

Tip: Doplňuje výklad o zajímavou a prospěšnou informaci.

Důležité: Informace, které byste si měli zapamatovat.

Řešení problému: Pokud hrozí, že se v některém postupu mohou objevit potíže, tento odstavec na ně upozorní a vysvětlí, jak je řešit.
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