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Genel Bakış

Dell Ekran Yöneticisi, monitör veya monitör grubunu yönetmek için kullanılan bir Windows uygulamasıdır. Gösterilen
görüntünün manüel ayarlanmasına, otomatik ayar tahsisine, enerji yönetimine, pencere düzenlemesine, görüntü döndürmeye
ve belirli Dell modellerindeki diğer özelliklere imkan verir. Yüklendiğinde, Dell Ekran Yöneticisi her sistem başlatıldığında çalışır
ve simgesini bildirim tepsisine yerleştirir. Sisteme bağlı monitörlerle ilgili bilgiler daima bildirim tepsisi simgesi üzerine gelince
kullanılabilir.

Hızlı Ayar İletişim Kutusunu Kullanma

Dell Ekran Yöneticisi bildirim tepsisi simgesi tıklatıldığında Hızlı Ayarlar iletişim kutusu açılır. Birden fazla desteklenen Dell
modeli sisteme bağlandığında, özel hedef monitör sağlanan menüyle seçilebilir. Hızlı Ayarlar iletişim kutusu monitör Parlaklığı
ve Kontrast seviyelerinin kolay ayarlanmasını sağlar, Önceden Ayarlı Modlar manüel olarak seçilebilir veya Otomatik Mod
olarak ayarlanabilir ve ekran çözünürlüğü değiştirilebilir.

Hızlı Ayarlar iletişim kutusu ayrıca Temel işlevleri ayarlamak, Otomatik Modu yapılandırmak ve diğer özelliklere erişmek için
kullanılan Dell Ekran Yöneticisi gelişmiş kullanıcı arabirimine de erişir.

Temel Ekran İşlevlerini Ayarlama
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Seçilen monitöre ait Önceden Ayarlanmış Mod, Temel sekmesindeki menü ile manüel olarak uygulanabilir. Alternatif olarak,
Otomatik Mod etkinleştirilebilir. Otomatik Mod, belirli uygulamalar etkin olduğunda tercih edilen Önceden Ayarlanmış Modun
uygulanmasına neden olur. Mod değiştiğinde, ekran iletisi anlık olarak o anki Önceden Ayarlamış Modu gösterir.

Seçilen monitör Parlaklığı ve Kontrast ayrıca doğrudan Temel sekmesinden de ayarlanabilir. 

Önceden Ayarlı Modları Uygulamalara Tahsis Etme

Otomatik Mod sekmesi, belirli Önceden Ayarlanmış Modu belirli bir uygulamayla ilişkilendirmenize ve otomatik olarak
uygulamanıza imkan verir. Otomatik Mod etkinleştirildiğinde, ilişkilendirilmiş uygulama etkinleştirildiğinde Dell Ekran Yöneticisi
otomatik olarak ilgili Önceden Ayarlanmış Moda geçer. Belirli bir uygulamaya tahsis edilen Önceden Ayarlanmış Mod bağlanan
her monitörde aynı olabilir veya monitörden monitöre değişebilir.

Dell Ekran Yöneticisi birçok popüler uygulama için önceden yapılandırılmıştır. Tahsis listesine yeni uygulama eklemek için,
uygulamayı masaüstü, Windows Başlat Menüsü veya başka bir yerden sürükleyip mevcut listeye bırakmanız yeterlidir.

NOT: Zip arşivleri veya paketlenmiş dosyalar gibi yürütülebilir olmayan dosyaların yanı sıra yığın dosyalar, komut
dosyaları ve yükleyicileri hedef alan Önceden Ayarlanmış tahsisler desteklenmez ve etkili olmayacaktır.

Ayrıca, Direct3D uygulaması tam ekranda her çalıştığında kullanılacak "Oyun" Önceden Ayarlanmış Moduna neden olan bir
seçenek de etkinleştirilebilir. Etkinleştirilmiş ise, tek tek oyunlarla bu davranışı geçersiz kılmak için, bunları farklı Önceden
Ayarlanmış Mod ile tahsis listesine ekleyin. Tahsis listesinde bulunan uygulamalar genel Direct3D ayarından daha önceliklidir. 
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Enerji Koruma Özelliklerini Uygulama

Desteklenen Dell modellerinde, Seçenekler sekmesi PowerNap enerji koruma seçeneklerini sağlamak üzere kullanılabilir. Ekran
koruyucusu çalıştığında, monitör Parlaklığı otomatik olarak minimuma ayarlanır veya ilave güç tasarrufu yapmak için monitör
uyu moduna geçirilebilir. 
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