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Dell Display Manager - מדריך למשתמש

סקירה
 דlמDמ- שמרשמלמ ררדממהואמאפששקצשהמישממDdowלoft Wמc oל-,מהךיךי משנשהושמצגמאומקבוצהמישמצגשם.מ
אפששקצשהמזומךאפי  משכוונןמבאופןמש-נשמא מה ךונהמהךוצג ,משהחששמהג- ו מאוטוךטשו ,משהג-ש מא מךצבמ

החשסכוןמבאנ גשה,משס- מא מהחשונו מיעשמיושחןמהעבו-ה,משסובבמא מה ךונהמו כונו מנוספו מבצגשםמ
נבח שםמישמררדמ.משאח מהה קנה,מהאפששקצשהמ דlמDמ- שמרשמלמ ררדמממךופעש מבשח-מעםמךע כ מההפעשהמ
והסךשמישהמךצשגהמבךגימההו-עו .משךש-עמזךשןמשגבשמהצגשםמהךחוב שםמשךע כ ,משימש חףמעםמסךןמהעכב מ

ךעשמשסךשמהאפששקצשהמיבךגימההו-עו .

שימוש בתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות
שחשצהמעשמהסךשמישמהששיוםמ דlמDמ- שמרשמלמ ררדממיבאזו מההו-עו מ פ חמא מ שב מה-ודישחמהגדרות 
מהירות.מכיךחוב משךחיבמשו  מךצגמנ ךממאח-מישמררדמ,מנש ןמשבחו מצגמשע-מספצשפשמבאךצעו מה פ שט.מ

 שב מה-ודישחמהגדרות מהירותמ שב מה-ודישחמךאפי  משממשכוונןמבקשו מא מהבהש ו ,מנשגו-שו ,מ זושוצשה,מ
פ שס מחשון,מוכו'.מהשאמךאפי  משממגםמשהחששףמאוטוךטש מבשןמךצבשםמךוג- שםמך אי,מאומשבחו מש-נש מבךצבמ

ךוג- מך אי.

 שב מה-ודישחמישמהגדרות מהירותמךאפי  מגםמשספקמגשיהמשךךיקמהךי ךימהך ק-םמישמררדמ 
 דlמDמ- שמרשמלממהךיךימשכוונןמפונקצשו מבסשסשו ,משהג-ש משךצבמאוטוךטשמושגי מש כונו מאח ו .מ
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הגדרת פונקציות Basic Display )תצוגה בסיסיות(
באפי ו ממשבחו מבאופןמש-נשמבךצבמךוג- מך אימאומבאפי ו ממשבחו מAuto Mode )מצב אוטומטי(מישחושמ

עשמךצבמךוג- מך אימבהס ךממעשמהאפששקצשהמהפעששה.מהו-עהמהךופשעהמעשמהךסממוךצשגהמש געמא מ
הדPreset Mode )המצב המוגדר מראש(מהנוכחש,מכאי מךבוצעמבומישנוש.מנש ןמשכוונןמשיש ו מא מ

הדBrightness )הבהירות(מוהדContrast )הניגודיות(מהנבח ו מישמהצגמךהכ טשסששהמBasic )הבסיסית(. 

הקצאת Preset Modes )מצבים מוגדרים מראש( לאפליקציות
הכ טשסששהמAuto Mode )מצב אוטומטי(מךאפי  משממשקי מPreset Mode )מצב מוגדר מראש(מעםמ

אפששקצשהמספצשפש ,מושהחששמאו המאוטוךטש .מכאי מךאופי מAuto Mode )מצב אוטומטי(,שמרשמלמ ררדמ 
 דlמDמ-משחששףמאוטוךטש משדPreset Mode )מצב מוגדר מראש(מה ואם,מכאי מהאפששקצשהמהךקוי  מ
ךופעש .מש כןמיהמPreset Mode )המצב המוגדר מראש(מיהוקצהמשאפששקצשהמךסושך משהשהמזההמעבו מכשמ

אח-מךהצגשםמהךחוב שםמאומהואמעיושמשהשו מיונהמךצגמשצג.

הששיוםמ דlמDמ- שמרשמלמ ררדממךוג- מך אימשעבו-המעםמששיוךשםמנפוצשם.משהוספ מששיוםמח-ימש ישך מ
ההקצאו ,מג ו מא מהששיוםמךיושחןמהעבו-ה,מה פ שטמה חשמישמךע כ מההפעשהממDdowלWמאומךכשמךשקוםמ

אח מויח  מאו ומש וממה ישךהמהנוכחש .מ

אשןמ ךשכהמבהקצאו מPreset Mode )מצב מוגדר מראש(משקובצשמאצווה,מקובצשמtשל Sc,מה:רהע 
ךטעשנשםמוקבצשםמיאשנםמקובצשמהפעשהמכגוןמקובצשמא כשוןמאומקבצשםמא וזשם.מ
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באפי ו ממגםמשבצעמקונפשגו צשהמשךצבמהךוג- מך אימעבו מ"ךיחק"מי יךימבכשמפעםמיאפששקצשש מ
מct3ד לממפועש מבךצבמךסממךשא.מכ-שמשךנועמךאפששקצשהמךשהי ךימבךצבמהפעשה,משימשהקצו משהמךצבמ

ךוג- מך אימאח .

סדר בקלות את פריסת החלונות במסך שלך 
בצגשםמנ ךכשםמישמררדמ,מהכ טשסשהמEasy Arrange )סידור בקלות(מךאפי  משממשס- מבקשו מא מהחשונו מ
הפ וחשםמבאח מךהפ שסו מהךוג- ו מך אימעשמש-שמג ש  םמבאזו שם.מששצש  מפ שסהמךו אך מאשיש ,משימ

שס- מא מהחשונו מהפ וחשםמושאח מךכןמששחוץמעשמSave )שמור(.
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החלת תכונות לחיסכון באנרגיה
ב-גךשםמנ ךכשםמישמררדמ,מכ טשסשש מOptions )אפשרויות(מזךשנהמשך ןמאפי ושו משמN דPowמשיךש  מ
אנ גשהמבאפי ו ממשבחו משהג-ש מא מבהש ו מהצגמש ךהמהךשנשךשש ,מאומשה -שםמא מהצגמכייוך מהךסממ

ךופעש.




