
คูมือผูใช Dell Display Manager
ภาพรวม
Dell Display Manager เปนแอพพลิเคช่ันบน Microsoft Windows ที่ใชเพื่อจัดการกับ
มอนิเตอรหนึ่งเคร่ืองหรือมอนเิตอรที่จัดไวเปนกลุม แอพพลิเคช่ันจะอนุญาตใหทําการ
ปรับแตงภาพที่แสดงบนหนาจอแบบแมนวล กําหนดการตั้งคาอัตโนมัติ จัดการกับการใช
พลังงาน จัดการหนาตาง การหมุนภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ของมอนิเตอรจาก Dell ที่
กําหนดไว เมื่อติดต้ัง Dell Display Manager รันเมื่อเคร่ืองเร่ิมทาํงาน และมีไอคอนอยูใน
ถาดแสดงการแจงเตือน ขอมูลเกี่ยวกับจอมอนิเตอรที่เช่ือมตออยูกับเครื่องจะแสดงใหดู
ไดเมื่อเล่ือนเมาสไปยังถาดแสดงการแจงเตือน

หมายเหตุ: Dell Display Manager ตองใชชองทาง DDC/CI ในการสื่อสาร
กับมอนิเตอรของคุณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา มีการเปดใชงาน DDC/CI 
ในเมนูดานลาง
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การใชงานไดอะล็อกการต้ังคาดวน
คลิกที่ไอคอน Dell Display Manager บนถาดแสดงการแจงเตือนเพื่อเปดกลองไดอะ
ล็อกการตั้งคาดวน เมื่อมีมอนิเตอรจาก Dell ที่แอพพลิเคช่ันรองรับเช่ือมตออยูกับ
คอมพวิเตอรมากกวาหนึ่งเคร่ือง ก็สามารถเลือกกําหนดจอภาพที่ตองการไดโดยใช
เมนู กลองโตตอบการตั้งคาดวนจะอนุญาตใหคุณสามารถปรับความสวาง คอน
ทราสต ความละเอียดคมชัด โครงราง window และอื่นๆ อีกมากมาย และยังชวยใหคุณ
สามารถเปดใชงานการสลับระหวางโหมดพรีเซ็ตโดยอัตโนมติั หรือเพื่อเลือกโหมดพรี
เซ็ตดวยตนเอง

กลองไดอะล็อกการตั้งคาดวนยังชวยใหสามารถเขาถึงอินเตอรเฟซผูใชกลองไดอะล็อก
การต้ังคาดวนในระดับสูงของ Dell Display Manager ซ่ึงใชในการปรับฟงกช่ันพื้น
ฐาน, การปรับต้ังโหมดอัตโนมติั และเขาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ได 
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การตั้งคาฟงกช่ันการแสดงผลพ้ืนฐาน
คุณสามารถเลือกโหมดพรีเซ็ตดวยตัวเอง หรือคุณสามารถเลือก Auto Mode (โหมด
อัตโนมัติ) เพื่อกําหนดใชโหมดพรีเซ็ตตามแอพพลิเคชันที่ใชงานอยู จะปรากฎขอความ
บนหนาจอแสดง Preset Mode (โหมดพรีเซ็ต) เมือ่ใดก็ตามที่มีการเปลี่ยน
แปลง Brightness (ความสวาง) และ Contrast (คอนทราสต) ของจอภาพที่เลือก
นั้นยังสามารถปรับแตงไดโดยตรงจากแท็บ Basic (พื้นฐาน) อีกดวย 

การกําหนดโหมดพรีเซ็ตใหกับแอพพลิเคช่ัน
แท็บ Auto Mode (โหมดอัตโนมัติ) อนุญาตใหกําหนดคา Preset Mode (โหมดพรี
เซ็ต) ใหกับแอพพลิเคช่ันที่ระบุและนํามาใชโดยอัตโนมัติได เมื่อเปดใชงาน Auto 
Mode (โหมดอัตโนมัติ) Dell Display Manager จะสลับไปใช Preset Mode (โหมด
พรีเซ็ต) ที่กําหนดไวเมือ่ใดก็ตามที่แอพพลิเคช่ันที่กําหนดถูกเปดใชงาน Preset 
Mode (โหมดพรีเซ็ต) ที่กําหนดไปยังแอพพลิเคช่ันที่จําเพาะอาจเปนเชนเดียวกันบน
จอภาพที่เช่ือมตอไว หรืออาจแตกตางกันไปในจอภาพแตละจอ
Dell Display Manager ไดถูกกําหนดคาไวสําหรับแอพพลิเคช่ันยอดนิยมมากมาย เพื่อ
เพิ่มแอพพลิเคช่ันใหมลงในรายการที่กําหนด เพียงแคลากแอพพลิเคช่ันนั้นจากเดสก
ท็อป เมนูเร่ิมตนของ Windows หรือที่อื่นๆ แลววางบนรายการปจจุบัน 

หมายเหตุ: การกําหนดคา Preset Mode (โหมดพรีเซ็ต) ใหกับ
แบตชไฟล, สคริปต โหลดเดอร และไฟลที่ไมสามารถรันได เชนไฟล zip 
หรือไฟลที่บีบอัดไวไมไดรับการสนับสนุน 
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คุณยังสามารถกําหนดคาโหมดพรีเซ็ตเกม ซ่ึงจะมกีารใชงานทุกคร้ังที่มีการใชงาน
แอพพลิเคชัน Direct3D ในโหมดเต็มหนาจอ เพื่อปองกันแอพพลิเคชันจากการใชโหมด
นี้ ใหกําหนดโหมดพรีเซ็ตอื่น

จัดเรียงโครงรางหนาตางจอภาพของคุณแบบงายๆ 
สําหรับมอนิเตอรที่รองรับจาก Dell แท็บ Easy Arrange (จัดเรียงงายๆ) จะชวยให
คุณสามารถจัดการวินโดวที่เปดอยูสําหรับโครงรางที่กําหนดไว โดยการลากเขาไปใน
โซน เพื่อสรางโครงรางที่กําหนดเอง ใหจัดวินโดวที่เปดอยู และจากนั้น คลิกที่ Save 
(บันทึก)
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การจัดการสัญญาณเขาวิดีโอหลายจุด
แท็บ Input Manager (ตัวจัดการอินพุท) เปนวิธีที่สะดวกสําหรับคุณในการจัดการ
อินพทุวิดีโอหลายจุดซ่ึงเช่ือมตอเขากับจอภาพ Dell ของคุณ ซ่ึงจะชวยใหสามารถสลับ
ระหวางอินพุทในขณะที่คุณใชงานคอมพิวเตอรหลายเคร่ืองไดอยางงายดาย
มีการแสดงรายการพอรตอินพุทวิดีโอทั้งหมดที่สามารถเลือกใชงานสําหรับจอภาพของ
คุณ คุณสามารถกําหนดช่ืออินพุทแตละจุดตามที่คุณตองการ โปรดบันทึกการเปล่ียน
แปลงของคุณหลังจากทําการแกไข
คุณสามารถกําหนดปุมทางลัดเพื่อใชในการสลับเปนอินพุทรายการโปรดของคุณไดอยาง
รวดเร็ว และปุมทางลัดอื่นเพื่อใชในการสลับระหวางอินพุทสองจุดไดอยางรวดเร็ว หาก
คุณใชงานอินพุททั้งสองจุดนี้บอยคร้ัง

คุณสามารถใชรายการแบบเปดลงเพื่อสลับเปนแหลงสัญญาณอินพุทใดๆ
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หมายเหตุ: DDM ติดตอสื่อสารกับจอภาพของคุณ แมเมื่อขณะจอภาพกําลัง
แสดงผลวิดีโอจากคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนอยูก็ตาม คุณสามารถติดต้ัง DDM 
บนพีซีที่คุณใชงานบอย และควบคุมการสลับอินพุทจากเคร่ืองนั้น คุณยังอาจ
สามารถติดต้ัง DDM บนพีซีเคร่ืองอ่ืนๆ ที่เชื่อมตอเขาจอภาพไดอีกดวย

การใชคุณสมบัติรักษาพลังงาน
สําหรับ Dell รุนที่ใชงานได มแีท็บ Options (ตัวเลือก) ใหใชงาน เพื่อมอบตัวเลือกการ
รักษาพลังงาน PowerNap คุณสามารถเลือกต้ังคาความสวางของมอนิเตอรเปนระดับขั้น
ตํ่าสุด หรือต้ังคาใหมอนิเตอรอยูในโหมดสลีป เมื่อเปดใชงานตัวรักษาหนาจอ

การแกปญหา
หาก DDM ไมสามารถทํางานกับจอภาพของคุณได DDM จะแสดงไอคอนดานลางใน
ถาดการแจงเตือนของคุณ

คลิกที่ไอคอน DDM จะแสดงขอความขอผิดพลาดโดยละเอียดเพิ่มเติม
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โปรดทราบ DDM จะทํางานไดกับจอภาพที่เปนย่ีหอ Dell เทานั้น หากคุณใชจอภาพจาก
ผูผลิตรายอื่น DDM จะไมสนับสนุนการทํางานกับจอภาพดังกลาว
หาก DDM ไมสามารถตรวจหาและ/หรือสื่อสารกับจอภาพ Dell ที่สามารถทํางานรวมกัน
ได โปรดดําเนนิการตามที่แสดงไวดานลาง เพื่อแกไขปญหา:

1.ตรวจสอบใหแนใจวา มีการเช่ือมตอสายเคเบิลสําหรับวิดีโอเขากับจอภาพและพีซี
ของคุณไวอยางถูกตอง โดยเฉพาะอยางย่ิง จะตองมีการเสียบขั้วตอเขาที่ตําแหนง
เปนอยางดี

2.ตรวจสอบ OSD สําหรับจอภาพ เพื่อใหแนใจวา มีการเปดใชงาน DDC/CI แลว
3.ตรวจสอบใหแนใจวา คุณมีไดรเวอรจอแสดงผลที่ถูกตองและเวอรชันลาสุดจากผู
จําหนายการดกราฟก (Intel, AMD, NVIDIA เปนตน) ไดรเวอรจอแสดงผลมักเปน
สาเหตุให DDM ไมทํางานเสมอ

4. ถอดชุดเช่ือมตออุปกรณ หรือสายเคเบิลขยาย หรือตัวแปลงใดๆ ที่อยูระหวางจอ
ภาพและพอรตกราฟกออก ตัวขยายราคาถูก ฮับ หรือตัวแปลงบางรุน อาจไมสนับ
สนุนการทํางานกับ DDC/CI อยางถูกตอง และอาจทําให DDM ไมทํางานได อัพเด
ตไดรเวอรสําหรับอุปกรณเหลานั้น หากมีเวอรชันลาสุดใหเลือกใชงาน

5. รีสตารทระบบของคุณ
DDM อาจไมทํางานกับจอภาพดานลาง:

• จอภาพจาก Dell รุนกอนป 2013 และจอภาพ D ซีรีสของ Dell คุณสามารถเขาดู
ขอมลูเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตฝายสนับสนุนผลิตภัณฑจาก Dell

• จอภาพสําหรับการเลนเกมที่ใชเทคโนโลยี G-sync จาก Nvidia
• จอแสดงผลเสมือนและแบบไรสายจะไมสนับสนุนการทํางานกับ DDC/CI
• จอภาพ DP 1.2 รุนกอนหนาบางรุน อาจจําเปนตองปดใชงาน MST/DP 1.2 ที่
ใช OSD สําหรับจอภาพ

หากมีการเช่ือมตอพีซีของคุณเขากับอินเทอรเน็ต คุณจะไดรับขอความแจง เมื่อมี
แอพพลิเคชัน DDM เวอรชันใหมใหเลือกใชงาน ขอแนะนําใหดาวนโหลดและติดต้ัง
แอพพลิเคชัน DDM เวอรชันลาสุด 
คุณยังอาจสามารถตรวจสอบเวอรชันใหมได โดยคลิกขวาที่ไอคอน DDM พรอมกับกด
ปุม 'shift' คางไว
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