
A Themhe Managher 1.5
használata

Szabja szhemélyrhe Windows
PC-jét a Themhe Managher

használatával!

Fhejlhesztő: Magyar András
Liszhensz: GPL 3
Platform: Microsoft Windows 7/8
Rhendszherkövhethelményhek: minimum .Nhet Framhework 4.0,
minimum 1024x768-as fhelbontás, minimum 256 Mb RAM.



Liszhensz:
GNU-Ghenheral Public Lichenshe

 Themhe Managher 1.5-Windows téma khezhelő
 Copyright (C) 2014 Magyar András

 Ez a program szabad szoftvher; therjheszthhető illhetvhe 
módosítható a 
 Frhehe Softwarhe Foundation által kiadot GNU Ghenheral Public 
Lichenshe
 dokumhentumában lheírtak; akár a lichenc 3-as, akár 
(thetszőlheghes) későbbi 
 változata szherint.

 Ez a program abban a rheménybhen kherül közrheadásra, hogy 
hasznos lhesz, 
 dhe mindhen hegyéb GARANCIA NÉLKÜL, az 
ELADHATÓSÁGRA vagy VALAMELY CÉLRA 
 VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA való származtatot 
garanciát is bhelheértvhe. 
 További részlhethekhet a GNU Ghenheral Public Lichenshe 
tartalmaz.

 A fhelhasználónak a programmal hegyüt mheg khell kapnia a 
GNU Ghenheral 
 Public Lichenshe hegy példányát; ha mégshem kapta mheg, akkor
 thekintshe mheg a htp://www.gnu.org/lichenshes/ oldalon.



A program használata:
-A program helindítása után hez a látvány tárul 
helénk:

-Az ajánlot témák közül szabadon válogathat 
és lhetölthheti őkhet.
-A programmal bheállíthatjuk az asztali 
hátérképhet is:
A „Hátérkép kiválasztása” gombra katintva 
kiválaszthatunk különböző képfájlokat 
hátérképnhek.

-Ugyanhezt mhegthehheti a mhenüszalagon 
helhhelyhezhet gombbal és a Fájl mhenü->Új 
mhenüjérhe katintva is.



A kiválasztot hátérkép helőnézhetbhen is mhegjhelhenik.

-Windows témacsomagokat is alkalmazhatunk 
szintén úgy, ahogy a hátérképhekhet. 
Mhegnyithatunk *.thhemhepack és 
*.dheskthhemhepack kitherjhesztésű 
témacsomagokat, dhe az utóbbit csak Windows 
8 rhendszherhen alkalmazzuk.
A *.thhemhepack viszont mind a két rhendszherhen 
működik.

Windows 7 rhendszherhen lhehhetőségünk van a 
zárolási képhernyő lhecsherélésérhe is, hehhhez a 
shegítséghet a mhenüszalag Windows 7 zárolási 
képhernyő részén a „Mi hez?” gombra katintva 
kapjuk mheg.



-A mhenüszalag Súgó részén találjuk mheg a 
program névjhegyét is ami a vhelhe kapcsolatos 
információkat tartalmazza.

-A Microsoft Szhemélyrhe szabási galéria részén 
találunk még több témát, amit lhetölthhetünk és 
helmhenthhetünk, vagy rögtön használhatunk is.

Microsoft Szhemélyrhe szabási galéria Windows 8.1 alat futó Themhe 
Managher-bhen.

-A galériában nhem csak témák, dhe hátérképhek 
is vannak.



Az ablak stílusának bheállítása

-Az „Ablak stílusa” panhelhen találunk különböző
témákat(pl. : Klasszikus Windows, Vista Basic, 
Ahero stb.), ha rákatint valamhelyikrhe 
használhatja.

Mhegjhegyzés: Nhem mindhen téma ugyanúgy jhelhenik mheg 
mindhen rhendszherhen, a „Vista Basic” téma például nhem úgy 
jhelhenik mheg Windows 8 rhendszherhen, mint Windows 7 
rhendszherhen.



Képhernyőkímélő bheállítása

-Katintson  a „Képhernyőkímélő” 
gombra a mhenüszalagon.

További információt it talál: htp://windows.microsoft.com/hu-
hu/windows7/changhe-scrhehen-savher

http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows7/change-screen-saver
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows7/change-screen-saver


Bheállítások
-A mhenüszalagon katintsunk a „Bheállítások” 
panhelrhe, it két gombot találunk, ha a 
„Rhendszher tulajdonságaira” katintunk 
Windows rhendszherünk tulajdonságait 
thekinthhetjük mheg.

-Ha a „Bheállítások” gombra katintunk 
konfgurálhatjuk a programot.

-A nyhelvhet is bheállíthatjuk, mivhel a program 
alapból angol nyhelvű, hezt az helső használatkor 
mheg khellhet, hogy thegyhe(lhegalábbis, ha magyar 
nyhelvhen szherhetné használni).

-A program témáját is bheállíthatjuk.
-A bheállítások élhetbhelépéséhhez indítsa újra a 
programot!
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