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ขอบคณุทีซ่ ือ้ NACON REVOLUTION Unlimited Pro Controller
ผลติภัณฑน์ี้ออกแบบมาเพือ่ยกระดับประสบการณ์การเล่นวดิโีอเกมของคณุ 
กรณุาเก็บคูม่อืการใชง้านนีเ้พือ่ใชอ้า้งองิในอนาคต

I การรบัประกนั
ผลติภณัฑน์ีท้ีม่เีครือ่งหมายการคา้ NACON รับประกนัโดยผูผ้ลติเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจาก
วนัทีซ่ ือ้ ในระยะการรับประกนันีจ้ะสามารถเปลีย่นดว้ยรุน่เดยีวกนัหรอืคลา้ยกนัตามรายการ
ของบรษัิทโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย หากมขีอ้บกพรอ่งเนือ่งจากวสัดผุดิพลาดหรอืคณุภาพการ
ผลติ
ส�าหรับการขอการรับประกนัหรอืการเรยีกรอ้งใด ๆ กรณุาเกบ็หลกัฐานการซือ้ไวต้ามระยะ
เวลาการรับประกนั หากไมม่เีอกสารนี ้ เราจะไมส่ามารถด�าเนนิการตามค�าขอของคณุ ตอ้ง
เก็บบรรจภุณัฑเ์ดมิไวส้�าหรับการซือ้ทางไกล (รายการสัง่ซือ้ทางไปรษณียแ์ละอนิเทอรเ์น็ต)
การรับประกนันีไ้มค่รอบคลมุถงึขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิจากความเสยีหายเนือ่งจากอบุตัเิหต ุ การ
ใชผ้ดิประเภท หรอืการสกึหรอ การรับประกนันีไ้มค่รอบคลมุถงึการสญูหายของชิน้สว่น (ดอง
เกลิ/สาย/หวัสติ๊ก/ดา้มสติ๊ก/น�้าหนัก/กลอ่งเกบ็) ซึง่ไมส่ง่ผลตอ่สทิธิต์ามกฎหมายของคณุ
หากตอ้งการดเูอกสารแสดงความสอดคลอ้ง กรณุาไปที ่uk.nacongaming.com/support/

I สว่นประกอบ
REVOLUTION Unlimited Pro Controller 1 อนั
สายเชือ่มตอ่ 3 ม. 1 เสน้
คูม่อืการใชง้าน 1 เลม่
น�้าหนัก 10 ก. 2 อนั
น�้าหนัก 14 ก. 2 อนั
น�้าหนัก 16 ก. 2 อนั
เครือ่งรับสญัญาณ Bluetooth® แบบ USB 1 อนั 
หวัสติ๊กแบบนูนพเิศษ 2 อนั
ชดุดา้มโลหะ 1 ชดุ (30 องศา)
ชดุดา้มโลหะ 1 ชดุ (38 องศา)
ชดุดา้มโลหะ 1 ชดุ (46 องศา) ตดิตัง้ไวท้ีค่อนโทรลเลอรเ์รยีบรอ้ยแลว้
กลอ่งเกบ็ 1 อนั
ผา้ท�าความสะอาด 1 ผนื
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I ค�าอธบิายสว่นประกอบ
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1/ สายเกลยีว 3 ม. พรอ้มตวัเชือ่ม
ตอ่ USB-A ไปยงั USB-C

2/ ทชัแพด
3/ ปุ่ ม SHARE
4/ ปุ่ ม OPTIONS
5/ ปุ่ ม PS
6/ ปุ่ มปฏบิตักิาร
7/ จอยสติ๊กอนาล็อกซา้ยพรอ้มปุ่ ม 

L3 และชว่งกวา้ง 46 องศา
8/ จอยสติ๊กอนาล็อกขวาพรอ้มปุ่ ม 

R3 และชว่งกวา้ง 46 องศา
9/ แพดทศิทาง
10/ ไฟแสดงสถานะเครือ่งเลน่ LED
11/ LED โปรไฟล ์4 ดวง/

ไมโครโฟน ไฟแสดงการปิด
เสยีงและระดบัแบตเตอรี่

12/ ตวัเชือ่มตอ่หฟัูง (ชอ่งตอ่ขนาด 
3.5 มม.)

13/ ปุ่ มบนหวัดา้มจับ R1
14/ ปุ่ มบนหวัดา้มจับ L1
15/ ชอ่งใสน่�้าหนัก 2 ชอ่ง
16/ ทรกิเกอรแ์บบอนาล็อก R2
17/ ทรกิเกอรแ์บบอนาล็อก L2
18/ ปุ่ มลดัดา้นหลงั S1/S2/S3/S4
19/ การเลอืกโหมด:
 1. โหมดปกตสิ�าหรับ PS4™
 2. โหมดขัน้สงูส�าหรับ PS4™
 3. โหมดขัน้สงูส�าหรับ PC*

20/ ปุ่ มเลอืกโปรไฟล์
21/ โหมดการสือ่สาร
 1. มสีาย
 2. ไรส้าย

22/ ปุ่ มปิดเสยีงไมโครโฟน/ระดบั
แบตเตอรี ่(พัก)

23/ ลดเสยีง
24/ เพิม่เสยีง
25/ ปลั๊ก USB และเครือ่งรับ

สญัญาณไรส้ายในการเลน่
26/ ปุ่ มซงิค์
27/ LED ซงิค์
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I คณุสมบตั ิ
REVOLUTION Unlimited Pro controller ใชไ้ดท้ัง้ในโหมดมสีายและไรส้าย (ดสูว่นที ่1)

คอนโทรลเลอรน์ีม้ ี3 โหมด
โหมด 1 = โหมดปกตสิ�าหรับ PS4™ (ดสูว่นที ่2)
โหมด 2 = โหมดขัน้สงูส�าหรับ PS4™ (ดสูว่นที ่3)
โหมด 3 = โหมดขัน้สงูส�าหรับ PC* (ดสูว่นที ่4)

แบตเตอรีล่เิทยีม-โพลเิมอรท์ีช่ารจ์ไดห้ลายครัง้ในตวั 1,300 mAh

I การจดัการน�า้หนกั
หากตอ้งการปรบัเปลีย่นน�า้หนกัของคอนโทรลเลอร ์คณุตอ้ง:
1. คอ่ย ๆ เลือ่นฝาชอ่งใสน่�้าหนักลงเพือ่เปิด
2 ใสน่�้าหนักตามทีต่อ้งการ
3 คอ่ย ๆ เลือ่นฝาชอ่งใสน่�้าหนักขึน้เพือ่ปิด

*โหมดขัน้สงูส�าหรับ PC ไมไ่ดรั้บการทดสอบหรอืการรับรองอยา่งเป็นทางการจาก Sony Interactive Entertainment Inc.
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1/ วธิใีชง้าน REVOLUTION Unlimited Pro Controller
คณุมตีวัเลอืกในการใชค้อนโทรลเลอรใ์นโหมดมสีาย (ผา่นสายทีม่าพรอ้ม
เครือ่ง) หรอืไรส้ายผา่นตวัรับสญัญาณ Bluetooth® แบบ USB

หมายเหต:ุ อยา่สมัผัสสติ๊กหรอืทรกิเกอรเ์มือ่คณุเชือ่มตอ่คอนโทรลเลอรก์บัระบบ PS4™

a. การสือ่สารแบบมสีาย
ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่เลอืกโหมดมสีายบนสวติช ์ "โหมดการสือ่สาร" ทีอ่ยูใ่ต ้
คอนโทรลเลอร ์(โหมด "มสีาย" อยูท่ ีด่า้นซา้ยและโหมด "ไรส้าย" อยูท่ ีด่า้นขวา):
- เชือ่มตอ่สายทีด่า้นหลงัคอนโทรลเลอรแ์ละตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ยดึแน่นแลว้
- เสยีบตวัเชือ่มตอ่สายเขา้กบัพอรต์ USB อสิระบนระบบ PS4™ ของคณุ โดยตรวจสอบให ้

แน่ใจวา่คณุไมไ่ดส้มัผัสสติ๊กหรอืทรกิเกอร์
- กดปุ่ ม PS ไฟแสดงสถานะเครือ่งเลน่ LED จะสวา่งขึน้ โปรดทราบวา่ ไฟแสดงสถานะ

เครือ่งเลน่สามารถตอบสนองตอ่การเลน่ หากมกีารรองรับดว้ยซอฟตแ์วร์
- ตอนนีค้ณุพรอ้มเลน่เกมแลว้
- คอนโทรลเลอรจ์ะปิดลงทนัทเีมือ่ไมม่กีารเชือ่มตอ่จากสายหรอืระบบ PS4™

หมายเหต:ุ ในโหมดมสีาย การสือ่สารของคอนโทรลเลอรจ์ะเกดิขึน้ผา่นสาย USB เทา่นัน้
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หมายเหต:ุ
- สวติช ์ "การเลอืกโหมด" ทีด่า้นหลงัจะตรวจสอบวา่คอนโทรลเลอรท์�างานอยูใ่นโหมด

ปกตสิ�าหรับ PS4™ (ต�าแหน่ง 1) หรอืโหมดขัน้สงูส�าหรับ PS4™ (ต�าแหน่ง 2)
- โหมดขัน้สงูส�าหรับ PC (ต�าแหน่ง 3) ชว่ยใหส้ามารถสลบัคอนโทรลเลอรเ์ป็นโหมด 

X-Input ส�าหรับการใชง้านใน PC*

b. การสือ่สารแบบไรส้าย
ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่เลอืกการสือ่สารแบบไรส้ายและท�าตามข ัน้ตอนตอ่ไปนี้
- เชือ่มตอ่ตวัรับสญัญาณ Bluetooth® แบบ USB เขา้กบัพอรต์ USB อสิระบนระบบ PS4™
- LED ของตวัรับสญัญาณจะกะพรบิเพือ่แสดงวา่ก�าลงัคน้หาคอนโทรลเลอร์
- กดปุ่ ม PS ทีค่อนโทรลเลอรข์องคณุ ไฟแสดงสถานะเครือ่งเลน่ LED จะสวา่งขึน้ โปรด

ทราบวา่ ไฟแสดงสถานะเครือ่งเลน่สามารถตอบสนองตอ่การเลน่ หากมกีารรองรับดว้ย
ซอฟตแ์วร์

- LED ของตวัรับสญัญาณจะหยดุกะพรบิเมือ่เชือ่มตอ่กบัคอนโทรลเลอร ์ และจะแสดงสี
เดยีวกนักบัไฟแสดงสถานะเครือ่งเลน่ LED บนคอนโทรลเลอร์

- ตอนนีค้ณุพรอ้มเลน่เกมแลว้

I โหมดผูเ้ลน่หลายคน
เมือ่ใชค้อนโทรลเลอร ์2 อนัในการเลน่เกม อาจมกีารรบกวนระหวา่งกนั
หากเกดิปัญหาในระหวา่งรอบเกม เราขอแนะน�าใหต้รวจสอบจดุตา่ง ๆ ตอ่ไปนี้
- ตรวจสอบวา่คณุอยูห่า่งจากผูเ้ลน่ถดัไปอยา่งนอ้ย 60 ซม.
- ตรวจสอบวา่คณุไมไ่ดอ้ยูห่า่งเกนิไปจากตวัรับสญัญาณไรส้าย เราขอแนะน�าใหค้ณุอยูใ่น

ระยะไมเ่กนิ 5 เมตรส�าหรับรอบทีม่ผีูเ้ลน่หลายคน
- ตรวจสอบวา่เสาอากาศของตวัรับสญัญาณไรส้ายแตล่ะอนัอยูใ่นมมุทีม่ทีศิทางตา่งกนั

หมายเหต:ุ ในสถานการณท์ีย่ากล�าบาก สญัญาณอาจสง่ผลกระทบหรอืไดรั้บผลกระทบจากอปุกรณไ์รส้าย เชน่ เรา
เตอรอ์นิเทอรเ์น็ตไรส้าย เครือ่งทวนสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย หรอืผลติภณัฑ ์Bluetooth® อืน่ ๆ
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หมายเหต:ุ
- หากคอนโทรลเลอรไ์มเ่ชือ่มตอ่กบัตวัรับสญัญาณ Bluetooth® แบบ USB คณุอาจตอ้ง

ซงิคค์อนโทรลเลอรก์บัตวัรับสญัญาณ ขัน้ตอนคอื:
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คอนโทรลเลอรปิ์ดอยู ่หรอืท�าการปิด
• กดปุ่ ม "SHARE" + "PS" บนคอนโทรลเลอรค์า้งไวจ้นกวา่ไฟแสดงสถานะเครือ่งเลน่ 

LED จะเริม่กะพรบิ
• กดปุ่ มซงิคบ์นตวัรับสญัญาณ Bluetooth® แบบ USB (LED ซงิคจ์ะกะพรบิ)

- หากคณุเชือ่มตอ่คอนโทรลเลอรอ์นัที ่ 2 เขา้กบัเตา้เสยีบ USB อสิระ ใหเ้ชือ่มตอ่
คอนโทรลเลอร ์1 ตวัและตวัรับสญัญาณ USB 1 อนักอ่น แลว้ตามดว้ยอนัที ่2

- หากคณุไมไ่ดใ้ชค้อนโทรลเลอรน์านกวา่ 10 นาท ี คอนโทรลเลอรจ์ะเขา้สูโ่หมด "พัก" 
คณุสามารถกระตุน้โดยกดปุ่ ม "PS"

- หากตอ้งการปิดคอนโทรลเลอร ์กดปุ่ ม "PS" 6 วนิาทจีนกวา่คอนโทรลเลอรจ์ะปิดลง
- เมือ่สลบัจากโหมดไรส้ายเป็นโหมดมสีาย คณุจะเห็นขอ้ความทีแ่สดงบนหนา้จอวา่: 

"ไมม่กีารเชือ่มตอ่คอนโทรลเลอร"์ กดปุ่ ม "PS" เพือ่เชือ่มตอ่อกีครัง้
- หากระหวา่งการเลน่เกม คณุพบความลา่ชา้และการปิดใชง้าน ปรับตวัรับสญัญาณ USB 

ตามวธิทีีแ่สดงดา้นลา่ง:

- สวติช ์ "การเลอืกโหมด" ทีด่า้นหลงัจะตรวจสอบวา่คอนโทรลเลอรท์�างานอยูใ่นโหมด
ปกตสิ�าหรับ PS4™ (ต�าแหน่ง 1) หรอืโหมดขัน้สงูส�าหรับ PS4™ (ต�าแหน่ง 2)

- โหมดขัน้สงูส�าหรับ PC (ต�าแหน่ง 3) ชว่ยใหส้ามารถสลบัคอนโทรลเลอรเ์ป็นโหมด 
X-Input ส�าหรับการใชง้านใน PC*

c. วธิชีารจ์คอนโทรลเลอร์
คอนโทรลเลอรจ์ะชารจ์แบตเตอรีภ่ายในตามวธิดีงัตอ่ไปนี้
1/ เมือ่เชือ่มตอ่กบัระบบ PS4™ แบบมสีาย
2/ เมือ่ใชเ้ป็นคอนโทรลเลอรไ์รส้ายและเชือ่มตอ่สายกบัระบบ PS4™ ในตวัเลอืกนี ้

แบตเตอรีภ่ายในจะ "คอ่ย ๆ" ชารจ์เนือ่งจากแบตเตอรีย่งัคงใชเ้พือ่จา่ยก�าลงัไฟใหก้บั
คอนโทรลเลอร์

3/ เมือ่เชือ่มตอ่กบัระบบ PS4™ ดว้ยสาย ทัง้แบบทีเ่ป็นคอนโทรลเลอรม์สีายหรอืไรส้าย แต่
คอนโทรลเลอรอ์ยูใ่นโหมด "พัก" หรอื "ปิด"

หากตอ้งการตรวจสอบระดบัแบตเตอรีใ่นโหมดใดกต็าม เพยีงกดปุ่ ม "ปิดเสยีงไมโครโฟน" 
ใตค้อนโทรลเลอรค์า้งไว ้(นานกวา่ 1 วนิาท)ี จากนัน้ LED โปรไฟลจ์ะสวา่งขึน้ ตามทีอ่ธบิาย
ไวข้า้งตน้ ตอนนี ้คณุสามารถปลอ่ยปุ่ มปิดเสยีงไมโครโฟนไดแ้ลว้

*โหมดขัน้สงูส�าหรับ PC ไมไ่ดรั้บการทดสอบหรอืการรับรองอยา่งเป็นทางการจาก Sony Interactive Entertainment Inc.
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LED โปรไฟลจ์ะแสดงระดบัแบตเตอรีด่งันี้
- 75% < ระดบัแบตเตอรี ่≤ 100%: LED โปรไฟล ์4 ขดีสวา่ง
- 50% < ระดบัแบตเตอรี ่≤ 75%: LED โปรไฟล ์3 ขดีสวา่ง (LED ดวงที ่1, 2 และ 3)
- 25% < ระดบัแบตเตอรี ่≤ 50%: LED โปรไฟล ์2 ขดีสวา่ง (LED ดวงที ่1 และ 2)
- 10% < ระดบัแบตเตอรี ่≤ 25%: LED โปรไฟล ์1 ขดีสวา่ง (LED ดวงที ่1)
- ระดบัแบตเตอรี ่≤ 10%: LED โปรไฟลท์ีเ่ลอืกไวจ้ะกะพรบิตอ่เนือ่ง

เพือ่รักษาอายกุารใชง้านแบตเตอรี ่ กรณุาปิดคอนโทรลเลอรห์ลงัการใชง้าน หากตอ้งการ
ด�าเนนิการนี ้กดปุ่ ม "PS" จนกวา่ LED เครือ่งเลน่จะดบัลง หากตอ้งการกระตุน้คอนโทรลเลอร ์
กดปุ่ ม "PS"
หากตอ้งการรักษาประสทิธภิาพของแบตเตอรี ่ ขอแนะน�าใหช้ารจ์ซ�้าทกุครัง้เมือ่ LED เป็นสี
แดงหรอืกะพรบิเป็นสแีดง

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พอรต์ USB ของระบบ PS4™ ของคณุยงัคงเปิดใชง้าน แมร้ะบบจะอยูใ่นโหมดพัก วธิี
นีค้ณุสามารถชารจ์คอนโทรลเลอรไ์ด ้

d. วธิใีชก้ารควบคมุหฟูงัของคอนโทรลเลอร์
ใตค้อนโทรลเลอรม์ปีุ่ ม 3 ปุ่ มทีจ่ะท�างานเมือ่หฟูงัเชือ่มตอ่กบัคอนโทรลเลอร์
- เพิม่เสยีง: เพิม่ระดบัเสยีงของหฟัูง
- ปิดเสยีง: กดเพือ่ปิดเสยีงไมโครโฟน LED โปรไฟลจ์ะเปลีย่นเป็นสแีดงเพือ่แสดงวา่

คณุสมบตัปิิดเสยีงเปิดใชง้าน กดปุ่ มปิดเสยีงอกีครัง้เพือ่ปิดคณุสมบตัปิิดเสยีง
- ลดเสยีง: ลดระดบัเสยีงของหฟัูง

e. วธิเีปลีย่นหวัจอยสติก๊
คณุสามารถเปลีย่นหวัจอยสติ๊กแลว้เลอืกลกัษณะเวา้หรอืโคง้นูน ระมดัระวงัเมือ่ถอดและ
เปลีย่นหวัจอยสติ๊ก อยา่ใชแ้รงมากเกนิไปมฉิะนัน้อาจท�าใหเ้กดิความเสยีหาย

วธิเีปลีย่นหวัจอยสติก๊ คณุตอ้ง:
- ถอดหวัจอยสติ๊กโดยดงึเบา ๆ
- เลอืกหวัจอยสติ๊กทีต่อ้งการ
- ตรวจสอบใตห้วัจอยสติ๊กและจับคูแ่บบกบัลกัษณะดา้นบนของดา้ม กดเบา ๆ จนกวา่จะมี

เสยีง "คลกิ" เขา้ทีต่รงหวัจอยสติ๊ก
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ตอนนีค้ณุสามารถใชค้อนโทรลเลอรท์ีม่หีวัจอยสติ๊กใหมไ่ดแ้ลว้

f. วธิเีปลีย่นดา้มจอยสติก๊
การเปลีย่นดา้มของจอยสติก๊อนาล็อกซา้ยหรอืขวาชว่ยใหค้ณุสามารถตอบสนอง
ไดฉ้บัไวและแมน่ย�ามากขึน้ในบางเกม วธิเีปลีย่นดา้มจอยสติก๊ คณุตอ้ง:
- ถอดหวัจอยสติ๊กโดยดงึเบา ๆ
- ถอดดา้มจอยสติ๊กดว้ยการดงึ
- ใสด่า้มจอยสติ๊กทีต่อ้งการเขา้ที่
- ตดิตัง้ใตห้วัจอยสติ๊กและจับคูแ่บบกบัลกัษณะดา้นบนของดา้ม กดเบา ๆ จนกวา่จะมเีสยีง 

"คลกิ" เขา้ทีต่รงหวัจอยสติ๊ก
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2/ โหมด 1: โหมดปกตสิ�าหรบั PS4™
เลอืกโหมดปกตสิ�าหรับ PS4™ โดยเลือ่นสวติช ์"โหมด" ไปยงัต�าแหน่ง 1

I ในโหมดนี ้คอนโทรลเลอรจ์ะรองรบัคณุสมบตัติอ่ไปนี้
- เซน็เซอรต์รวจจับความเคลือ่นไหว
- ทชัแพด
- การสัน่สะเทอืนคู่
- ชอ่งตอ่ชดุหฟัูงขนาด 3.5 มม.
- ปุ่ ม PS, SHARE และ OPTIONS
- ปุ่ มบนดา้มจับ L1 และ R1
- ทรกิเกอรแ์บบอนาล็อก L2 และ R2
- จอยสติ๊กอนาล็อกซา้ยพรอ้มปุ่ ม L3
- จอยสติ๊กอนาล็อกขวาพรอ้มปุ่ ม R3
- แพดทศิทาง 8 ทศิทาง
- ปุ่ มปฏบิตักิาร
- ปุ่ มลดั

I ปุ่ มลดั
คณุสามารถแกไ้ขปุ่ มใด ๆ (ไมร่วมปุ่ ม PS, SHARE, OPTIONS และทชัแพด) ให้
เป็นปุ่ มลดัไดด้งันี้
- กดปุ่ มโปรไฟลค์า้งไว ้ 3 วนิาท ี วงกลมสนี�้าเงนิรอบจอยสติ๊กอนาล็อกขวาจะกะพรบิเป็น

จังหวะ
- กดปุ่ มลดัทีค่ณุตอ้งการเพือ่ก�าหนด LED ทีต่รงกบัปุ่ มจะสวา่งขึน้ LED1 ส�าหรับ S1 / 

LED2 ส�าหรับ S2 / LED3 ส�าหรับ S3 / LED4 ส�าหรับ S4
- จากนัน้ กดปุ่ มทีต่อ้งการก�าหนดใหเ้ป็นปุ่ มลดั
 LED จะกะพรบิ 3 ครัง้เพือ่ยนืยนัวา่การแกไ้ขส�าเร็จ
- กดปุ่ มโปรไฟลค์า้งไว ้3 วนิาทเีพือ่ยนืยนัและออกจากฟังกช์นัการแกไ้ข

หมายเหต:ุ REVOLUTION Unlimited Pro Controller ไมม่คีณุสมบตัลิ�าโพงหรอืแถบไฟในตวั
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3/ โหมด 2: โหมดข ัน้สงูส�าหรบั PS4™ (ผา่นแอปฯ ส�าหรบั PC/Mac)
เลอืกโหมดขัน้สงูส�าหรับ PS4™ โดยเลือ่นสวติช ์"โหมด" ไปยงัต�าแหน่ง 2

ในโหมดนี ้นอกจากจะรองรับคณุสมบตัโิหมดปกตสิ�าหรับ PS4™ ทัง้หมดแลว้ คณุยงัสามารถ
ตัง้คา่ไดต้ามทีต่อ้งการ หากคณุตอ้งการด�าเนนิการนัน้ คณุจะตอ้งดาวนโ์หลดและตดิตัง้
แอปฯ ส�าหรับ PC/Mac ทีร่องรับระบบปฏบิตักิาร Windows®7/8/10, macOS X 10.11 
(El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High Sierra) และ macOS 10.14 
(Mojave) สามารถดาวนโ์หลดไดท้ีล่งิกต์อ่ไปนี:้ uk.nacongaming.com
เมือ่คณุดาวนโ์หลดแอปฯ แลว้ เปิดแอปและท�าตามค�าแนะน�าส�าหรับการตดิตัง้ (ตอ้งลง
ทะเบยีนเพือ่ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร)์

I หลงัจากตดิต ัง้แอปฯ ส�าหรบั PC/Mac แลว้ คณุจะสามารถด�าเนนิการตอ่ไปนี้
- ปรับการตัง้คา่จอยสติ๊กอนาล็อกซา้ยและขวา
- ยอ้นแกน Y ของจอยสติ๊ก
- เลอืกการเคลือ่นทีข่องแพดทศิทางเป็น 4 หรอื 8 ทศิทาง
- แกไ้ขปุ่ มทัง้หมด (ไมร่วมปุ่ ม PS, SHARE, OPTIONS และทชัแพด)
- แกไ้ขปุ่ มใหเ้ป็นปุ่ มลดั 4 แบบ
- สรา้งและเพิม่โปรไฟลป์รับแตง่ 4 รายการในคอนโทรลเลอร ์ จากนัน้สลบัระหวา่งปุ่ มใน

ขณะทีเ่ลน่เกม
- ปรับสว่นไรก้ารตอบสนองบนทรกิเกอร ์L2 และ R2
- ปรับประสทิธภิาพของการสัน่สะเทอืนบนทีจั่บดา้นซา้ยและขวามอืไดอ้ยา่งอสิระ
- ปรับไฟพืน้หลงัรอบจอยสติ๊กอนาล็อกขวา
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4/ โหมด 3: โหมดข ัน้สงูส�าหรบั PC* (ผา่นแอปฯ ส�าหรบั PC/Mac)
เลอืกโหมดขัน้สงูส�าหรับ PC โดยเลือ่นสวติช ์"โหมด" ไปยงัต�าแหน่ง 3

ในโหมดนี ้ คณุสามารถใชค้อนโทรลเลอรเ์พือ่เลน่เกมใน PC หากคณุตอ้งการด�าเนนิการ
นัน้ คณุจะตอ้งดาวนโ์หลดและตดิตัง้แอปฯ ส�าหรับ PC/Mac ทีร่องรับระบบปฏบิตักิาร 
Windows®7/8/10, macOS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 
10.13 (High Sierra) และ macOS 10.14 (Mojave) สามารถดาวนโ์หลดไดท้ีล่งิกต์อ่ไปนี:้ 
uk.nacongaming.com 
เมือ่คณุดาวนโ์หลดแอปฯ แลว้ เปิดและท�าตามค�าแนะน�าส�าหรับการตดิตัง้ (ตอ้งลงทะเบยีน
เพือ่ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร)์

I หลงัจากตดิต ัง้แอปฯ ส�าหรบั PC/Mac แลว้ คณุจะสามารถด�าเนนิการตอ่ไปนี้
- ปรับการตัง้คา่จอยสติ๊กอนาล็อกซา้ยและขวา
- ยอ้นแกน Y ของจอยสติ๊ก
- แกไ้ขปุ่ มทัง้หมด (ไมร่วมปุ่ ม PS, SHARE, OPTIONS และทชัแพด)
- แกไ้ขปุ่ มใหเ้ป็นปุ่ มลดั 4 แบบ
- เลอืกการเคลือ่นทีข่องแพดทศิทางเป็น 4 หรอื 8 ทศิทาง
- สรา้งและเพิม่โปรไฟลป์รับแตง่ 4 รายการในคอนโทรลเลอร ์ จากนัน้สลบัระหวา่งปุ่ มใน

ขณะทีเ่ลน่เกม
- ปรับสว่นไรก้ารตอบสนองบนทรกิเกอร ์L2 และ R2
- ปรับประสทิธภิาพของการสัน่สะเทอืนบนทีจั่บดา้นซา้ยและขวามอืไดอ้ยา่งอสิระ
- ปรับไฟพืน้หลงัรอบจอยสติ๊กอนาล็อกขวา

*โหมดขัน้สงูส�าหรับ PC ไมไ่ดรั้บการทดสอบหรอืการรับรองอยา่งเป็นทางการจาก Sony Interactive Entertainment Inc.
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5/ แอปฯ ส�าหรบั PC/MAC*

หากตอ้งการเขา้ถงึคณุสมบตัทิัง้หมดของ "โหมดขัน้สงู" คณุจะตอ้งใชแ้อปฯ 
ส�าหรับ PC/Mac*

หนา้จอหลกัของแอปฯ ทีม่าดว้ยจะชว่ยใหค้ณุสามารถสลบัระหวา่งการตัง้คา่ตา่ง ๆ

1. แถบเมนู
a. ยอ้นกลบัไปยงัเมนูหลกั
b. การแสดงระดบัแบตเตอรี่
c. ลดหรอืปิดแอปฯ ทีม่าดว้ย

2. โหมดการต ัง้คา่
a. โหมดขัน้สงูส�าหรับ PS4™: ปรับเปลีย่นโปรไฟลใ์หโ้หมดขัน้สงูส�าหรับ PS4™
b. โหมดขัน้สงูส�าหรับ PC: ปรับเปลีย่นโปรไฟลใ์หโ้หมดขัน้สงูส�าหรับ PC
c. การอปัเดตเฟิรม์แวร ์ ซอฟตแ์วร ์ และดองเกลิ: ขอแนะน�าใหอ้ปัเดตหากมเีฟิรม์แวรห์รอื

ซอฟตแ์วรร์ุน่ใหม่

2a

3a 4a

4b 4c

3c

3b

3d

1a 1b 1c

2b

2c
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3. ฟงักช์นั
a. โปรไฟลใ์หม:่ สรา้งโปรไฟลใ์หมแ่ละเลอืกต�าแหน่งของโปรไฟลใ์นคอนโทรลเลอร์
b. แกไ้ขโปรไฟล:์ ปรับเปลีย่นการตัง้คา่คอนโทรลเลอร์

i. จอยสติก๊อนาล็อกซา้ย: เปลีย่นสว่นโคง้การตอบสนองและสว่นไรก้ารตอบสนองของ
จอยสติ๊กอนาล็อกซา้ย สามารถยอ้นแกน Y ได ้

ii. จอยสติก๊อนาล็อกขวา: เปลีย่นสว่นโคง้การตอบสนองและสว่นไรก้ารตอบสนองของ
จอยสติ๊กอนาล็อกขวา สามารถยอ้นแกน Y ได ้

iii. การแกไ้ข: ก�าหนดปุ่ มการแกไ้ขของคอนโทรลเลอร ์และเลอืกการเคลือ่นทีข่องแพด
ทศิทางเป็น 4 หรอื 8 ทศิทาง

iv. ทรกิเกอร:์ ก�าหนดปฏกิริยิาของทรกิเกอร ์L2 และ R2
v. ภาพรวม: แสดงภาพรวมของโปรไฟลท์ีเ่ลอืก

c. ดาวนโ์หลด/แชร:์ ดาวนโ์หลดโปรไฟล ์NACON หรอืเขา้ไปทีเ่ว็บไซตช์มุชน
d. การต ัง้คา่ท ัว่ไป: ปรับเปลีย่นระดบัการสัน่สะเทอืนและเอฟเฟ็คแสงรอบ ๆ จอยสติ๊ก

อนาล็อกขวา

4. โปรไฟลค์อนโทรลเลอร์
a. โปรไฟล:์ แสดงชือ่ของโปรไฟลท์ีจั่ดเกบ็ในคอนโทรลเลอรส์�าหรับโหมดปัจจบุนั คณุ

สามารถปรับเปลีย่นไดโ้ดยตรง หรอืดาวนโ์หลดโปรไฟลอ์ืน่ทีจั่ดเกบ็ไวใ้นคอมพวิเตอร์
b. พืน้ทีท่ดสอบ: แสดงหนา้จอทีจ่ะทดสอบการตัง้คา่ของโปรไฟลท์ีเ่ลอืกบนคอนโทรลเลอร์
c. เปิดใชง้านโปรไฟล:์ สง่โปรไฟลท์ีจ่ะใชไ้ปยงัคอนโทรลเลอร์

i

ii

iii

iv

v
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I หมายเหต:ุ คอนโทรลเลอรม์าพรอ้มกบัโปรไฟลป์รบัแตง่ทีโ่หลดไวล้ว่งหนา้ 
4 รายการเพือ่ใหเ้หมาะกบัเกมหลายประเภท:
1. ปานกลาง (จอยสติ๊กเหมอืนกบัโหมดทัว่ไป, L1/R1 และ L2/R2 แกไ้ขใหเ้ป็นปุ่ มยอ้น

กลบั)
2. FPS (จอยสติ๊กอนาล็อกขวาตอบสนองมากขึน้)
3. FPS Pro (จอยสติ๊กอนาล็อกขวาตอบสนองสงู)
4. เกมอารเ์คด (จอยสติ๊กตอบสนองทนัท)ี
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การน�ากลบัมาใชใ้หม่
ไมค่วรทิง้ผลติภณัฑน์ีป้นกบัขยะในครัวเรอืนทัว่ไป กรณุาน�าไปทีศ่นูย์
เก็บขยะทีไ่ดรั้บอนุญาต

การน�ากลบัมาใชใ้หมเ่ป็นสิง่ส�าคญั และจะชว่ยปกป้องสิง่แวดลอ้มจาก
การฝังกลบขยะทีล่ดลง ส�าหรับสหภาพยโุรปและตรุกเีทา่นัน้

I มาตรการป้องกนัและขอ้ควรระวงัทีส่�าคญั
1/ คอนโทรลเลอรน์ีม้ไีวใ้ชง้านในรม่เทา่นัน้ หา้มใหส้มัผัสแสงแดดโดยตรงหรอืสภาพอากาศ

ทีเ่ปียก
2/ หา้มใหค้อนโทรลเลอรส์มัผัสน�้าทีก่ระเด็น หยดน�้า ฝน หรอืความชืน้ หา้มแชใ่นของเหลว
3/ หา้มใหส้มัผัสฝุ่ น ความชืน้สงู อณุหภมูสิงู หรอืการกระแทกตอ่กลไก
4/ หา้มใชห้ากอปุกรณไ์ดรั้บความเสยีหาย
5/ ส�าหรับการท�าความสะอาดดา้นนอก ใชผ้า้ทีนุ่่ม สะอาด ชบุน�้าหมาด ๆ เทา่นัน้ การใช ้

น�้ายาท�าความสะอาดอาจท�าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผวิและการร่ัวซมึดา้นใน
6/ หา้มถอืโดยใชส้ายของผลติภณัฑ์
7/ อปุกรณน์ีไ้มไ่ดอ้อกแบบมาใหใ้ชง้านโดยบคุคล (รวมถงึเด็ก) ทีม่คีวามบกพรอ่ง

ทางรา่งกาย การรับรูท้างประสาทสมัผัสหรอืทางจติใจ หรอืบคุคลทีไ่มม่คีวามรูห้รอื
ประสบการณท์ีเ่หมาะสม เวน้แตว่า่จะไดรั้บค�าชีแ้นะหรอืค�าแนะน�าเกีย่วกบัการใชง้าน
อปุกรณน์ีจ้ากบคุคลทีด่แูลความปลอดภยัของบคุคลดงักลา่ว หา้มวาง REVOLUTION 
Unlimited Pro Controller ทิง้ไวแ้ละเกบ็อปุกรณใ์หพ้น้มอืเด็ก

I การยศาสตร์
การวางมอืของคณุในต�าแหน่งเดมิเป็นเวลานานอาจท�าใหเ้กดิอาการเจ็บหรอืปวด หาก
อาการนีเ้กดิขึน้ซ�้า ๆ กรณุาปรกึษาแพทย ์เพือ่เป็นการป้องกนั ขอแนะน�าใหค้ณุหยดุพัก 15 
นาทใีนทกุ ๆ ชัว่โมง

I สายดว่นใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิ 
อเีมล: support@nacongaming.com
เว็บไซต:์ uk.nacongaming.com
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