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Huomautukset, varoitukset ja vaarat

HUOMAUTUS: HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tuotetta entistä paremmin.

VAROITUS: VAROITUKSET kertovat tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä
kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.

VAARA: VAARAILMOITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai
kuoleman vaara.

© 2018 Dell Inc. tai sen tytäryritykset. Kaikki oikeudet pidätetään. Dell, EMC ja muut tavaramerkit ovat Dell Inc:in tai sen tytäryritysten
tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.



Johdanto
Alienware Command Center on keskitetty käyttöliittymä pelikokemuksen mukauttamiseen ja parantamiseen. Koontinäytössä näkyy
viimeksi pelatut ja lisätyt pelit sekä pelikohtaisia tietoja, teemoja, profiileja ja tietokoneen asetukset. Voit käyttää nopeasti asetuksia,
kuten pelikohtaisia profiileja ja teemoja, valaistusta, makroja, ääniä ja ylikellotusta, jotka ovat keskeisen tärkeitä pelikokemuksen
kannalta.

Lisäksi Alienware Command Center tukee AlienFX 2.0 -järjestelmää. AlienFX:llä voit luoda, määrittää ja jakaa pelikohtaisia
valaistuskarttoja, jotka täydentävät pelikokemusta. Sillä voit myös luoda omia valaistustehosteita ja käyttää niitä tietokoneessa tai
siihen liitetyissä oheislaitteissa.

Alienware Command Center sisältää ylikellotuksen ja oheislaitteiden hallinnan, mikä takaa yhtenäisen käyttökokemuksen ja
mahdollisuuden liittää kyseiset asetukset tietokoneeseen tai peliin.
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Ominaisuudet
Seuraavassa taulukossa kuvaillaan Alienware Command Centerin tukemia ominaisuuksia.

Taulukko 1. Ominaisuudet 
Ominaisuus Kuvaus

Aloitus Alienware Command Centerin aloitussivu, jolla voit hallita pelejä ja asetuksia
helposti ja täydentää pelikokemusta.

Lisäksi aloitussivulla näkyvät pelien tiedot, asetukset, järjestelmäteemat ja
viimeksi pelatut pelit.

Kirjasto Voit varmistaa parhaan mahdollisen pelikokemuksen etsimällä, yhdistämällä ja
hallitsemalla pelejä.

FX Voit luoda ja hallita AlienFX-alueita. Se tarkoittaa, että voit määrittää värejä,
kuvioita ja teemoja tietokoneen ja oheislaitteiden eri osia varten.

Voit luoda teemoja ja ottaa käyttöön valaistuksen tietokoneen eri osissa.

Fusion Voit säätää esimerkiksi pelikohtaista virranhallintaa, äänten hallintaa,
ylikellotusta ja lämmönhallintaa.

Se sisältää myös usein käytetyt asetukset, kuten virtapainikkeen toiminnon,
kannen sulkemisen toiminnon ja lepotilan viiveen.

Teemat Yhdistää tietokoneen tai pelin asetukset, kuten valaistuksen, makrot ja
laitekohtaiset asetukset. Tällä ominaisuudella voit määrittää koko ympäristön
muuttumaan, kun peli käynnistetään tai suljetaan.

Profiilit Profiilit, kuten teematkin, ovat asetuksia, joilla voi säätää ympäristöä, mutta
niitä muutetaan tavallisesti harvemmin kuin teemoja. Esimerkkejä profiileista
ovat äänten hallinta, virranhallinta, lämmönhallinta ja ylikellotus.

Kussakin tietokoneen pelissä voidaan käyttää teeman ja profiilien yhdistelmää.

Makrot Voit luoda, muokata, vaihtaa, liittää ja tallentaa makroja. Voit tarkastella
aktiivisen makron profiilia ja muuttaa nykyisen makron profiilia.

Oheislaitteiden hallinta Mahdollistaa oheislaitteiden tarkastelemisen ja hallinnan Alienware Command
Centerissä. Tukee oheislaitteiden keskeisiä asetuksia ja yhdistää niitä muihin
toimintoihin, kuten profiileihin, makroihin, AlienFX:ään ja pelikirjastoon.

HUOMAUTUS: Vain osa Alienware-oheislaitteista tukee oheislaitteiden
hallintaa.

Over clocking (OC)
Controls

Voit määrittää suorittimen ja muistin toimimaan määritettyä nopeammin.
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Alienware Command Center -asennus
Ennen kuin asennat Alienware Command Centerin, varmista että olet poistanut aiemman Alienware Command Center -version.

Asennusvaatimukset
Alienware Command Centerin voi asentaa tietokoneisiin, joissa on Windows 10 RS3 tai uudempi.

Alienware Command Center -asennus
Alienware Command Center on asennettu tehtaalla.

Toimi seuraavasti, jos asennat Alienware Command Centeriä uudelleen:

1. Lataa ja asenna uusin Alienware Command Center -versio jommastakummasta:
● Dellin tukisivusto
● Microsoft Store

2. Anna tietokoneen palvelutunniste.
3. Suorita Alienware Command Center -pakettiin sisältyvä Setup.exe.

Ohjattu Alienware Command Center -asennus avautuu.
4. Valitse ohjatussa Alienware Command Center -asennuksessa Seuraava.
5. Valitse jompikumpi seuraavista asennustyypeistä:

● Täydellinen
● Mukautettu

6. Siirry sijaintiin, johon haluat asentaa AWCC:n, ja valitse Seuraava.
7. Valitse asennettavat ominaisuudet ja valitse Seuraava.
8. Valitse Asenna.
9. Käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla Valmis.
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Alienware Command Centerin käyttäminen
Mukauttamalla Alienware Command Centerin käyttöliittymää voit käyttää siinä eri värejä ja tehosteita.

Alienware Command Centerin käyttöliittymässä on seuraavat osat:
● Aloitus
● Kirjasto
● FX
● Fusion

Aloitus
Aloitus-ikkunassa voit käyttää seuraavia toimintoja:

● Teeman luominen ja liittäminen peliin
● Järjestelmäteeman luominen ottaminen käyttöön
● Uusien pelien lisääminen kirjastoon
● Viimeksi pelattujen tai asennettujen pelien tarkasteleminen
● Pelin tai järjestelmän virrankäyttöprofiilin vaihtaminen

Teeman luominen
Luo teema peliä varten seuraavasti:

1. Valitse ALOITUS-ikkunan oikean reunan PELIT-osassa peli, jolle haluat luoda teeman.
2. Valitse ALOITUS-ikkunan vasemmassa reunassa .

FX-ikkuna avautuu.
3. Kirjoita teeman nimi ikkunan vasemman yläkulman LUO UUSI TEEMA -tekstikenttään.
4. Valitse laitteen kuvasta vähintään yksi alue, jonka valaistusta haluat säätää.

Voit valita alueita seuraavilla tavoilla:

● Valitse itse alue tai numeroitu selite laitteessa.
● Valitse pikavalintavaihtoehto ja valitse sen jälkeen alueet.

5. Valitse vasemmasta ruudusta VALAISTUS-välilehti ja liitä valaistuksen väri teemaan jollakin seuraavista tavoista:
● Tehosteet: valitse eri tehostetyypit avattavasta TEHOSTE-luettelosta.
● Väripaletti: valitse tarvittava väri väripaletista.
● RGB-arvot: valitse tarvittava väri antamalla RGB-arvot.

6. Luo makroja ja liitä niitä teemaan valitsemalla vasemmanpuoleisesta ruudusta MAKROT-välilehti.
7. Ota käyttöön laitekohtaiset asetukset valitsemalla vasemmanpuoleisesta ruudusta ASETUKSET-välilehti.
8. Valitse TALLENNA TEEMA.

Teeman tallennus onnistui! -ilmoitus tulee näyttöön.

Teeman käyttäminen peleissä
Voit käyttää teemaa pelissä seuraavasti:
1. Avaa FX-ikkuna valitsemalla FX.
2. Valitse TEEMAT-osasta teema, jota haluat käyttää pelissä.

Voit tarkastella käytettävissä olevien teemojen luetteloa luettelo- tai ruudukkonäkymässä.

● Voit näyttää käytettävissä olevat teemat luettelonäkymässä valitsemalla .
● Voit näyttää käytettävissä olevat teemat ruudukkonäkymässä valitsemalla .

3. Valitse  ja valitse Muokkaa teemaa.
FX-muokkausikkuna avautuu.

4. Valitse vasemmanpuoleisen ruudun yläreunasta VALITSE PELI.
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5. Valitse peli luettelosta ja valitse OK.
6. Valitse TALLENNA TEEMA.

Teeman tallennus onnistui! -ilmoitus tulee näyttöön.

Järjestelmäteeman ottaminen käyttöön
Ota järjestelmäteema käyttöön pelissä ja aktivoi se seuraavasti:
1. Valitse ALOITUS-ikkunan JÄRJESTELMÄ-osan avattavasta luettelosta AKTIIVINEN JÄRJESTELMÄTEEMA.

Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

● PIMENNÄ: voit sammuttaa kaikki tietokoneen ulkoiset valot tilapäisesti.
● HIMMENNÄ: voit himmentää kaikki tietokoneen ulkoiset valot 50 prosentin kirkkauteen tilapäisesti.
● VALAISE: voit sytyttää kaikki tietokoneen alueiden tai oheislaitteiden ulkoiset valot uudelleen. VALAISE on käytettävissä

vain, jos PIMENNÄ on valittu ensin.
● SELAA TEEMOJA: voit selata teemoja.

2. Voit muokata nykyistä järjestelmäteemaa valitsemalla .
FX-ikkuna avautuu.

3. Muuta FX-ohjauspaneelissa tarvittavia valaistus-, makro- ja laiteasetuksia.
4. Valitse TALLENNA TEEMA.

Teeman tallennus onnistui! -ilmoitus tulee näyttöön.

Järjestelmäteeman vaihtaminen
Voit muuttaa järjestelmäteemaa seuraavasti:
1. Valitse ALOITUS-ikkunan alareunasta  ja muuta järjestelmäteemaa.

FX-ikkuna avautuu.
2. Valitse laitteen kuvasta vähintään yksi alue, jonka valaistusta haluat säätää.

Voit valita alueita seuraavilla tavoilla:

● Valitse alue tai numeroitu selite.
● Valitse pikavalintavaihtoehto ja valitse sen jälkeen alueet.

3. Valitse vasemmasta ruudusta VALAISTUS-välilehti ja liitä valaistuksen väri teemaan jollakin seuraavista tavoista:
● Tehosteet: valitse eri tehostetyypit avattavasta TEHOSTE-luettelosta.
● Väripaletti: valitse tarvittava väri väripaletista.
● RGB-arvot: valitse tarvittava väri antamalla RGB-arvot.

4. Luo makroja ja liitä niitä teemaan valitsemalla vasemmanpuoleisesta ruudusta MAKROT-välilehti.
5. Ota käyttöön laitekohtaiset valoasetukset valitsemalla vasemmanpuoleisesta ruudusta ASETUKSET-välilehti.
6. Valitse TALLENNA TEEMA.

Teeman tallennus onnistui! -ilmoitus tulee näyttöön.

Uusien pelien lisääminen kirjastoon
Voit lisätä uusia pelejä kirjastoon seuraavasti:
1. Valitse ALOITUS-ikkunan PELIT-osassa LISÄÄ PELEJÄ.

KIRJASTO-ikkuna avautuu. Alienware Command Center hakee tietokoneeseen asennetut pelit automaattisesti. Automaattinen
haku kestää noin 20 sekuntia.

Pelit lisätään kirjastoon automaattisesti haun jälkeen.
2. Jos peli ei löytynyt automaattisesti, valitsemalla  voit käyttää MANUAALISTA pelien hakua.

Tietokoneesta löytyneiden sovellusten luettelo tulee näyttöön.
a. Lisää sovellus kirjastoon valitsemalla sovelluksen nimen vierellä oleva valintaruutu.
b. Valitse ikkunan oikeasta alakulmasta LISÄÄ KIRJASTOON.

Valittu sovellus lisätään kirjastoon ja se ilmestyy KIRJASTO-ikkunaan.
3. Jos haluamaasi sovellusta ei löytynyt vieläkään, voit lisätä sovelluksen manuaalisesti seuraavasti:

a. Valitse manuaalisen pelien haun paneelin vasemmasta alakulmasta SELAA.
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Avaa-valintaikkuna avautuu.
b. Etsi ja valitse haluamasi peli tietokoneesta.

Juuri lisäämäsi peli ilmestyy KIRJASTO-ikkunan KAIKKI-välilehteen.

Viimeksi pelattujen ja asennettujen pelien tarkasteleminen
Avaa ALOITUS-ikkuna. Viimeksi käynnistetyt ja asennetut pelit näkyvät PELIT-osassa.

Profiilin luominen peliä tai tietokonetta varten
Näin voit luoda profiilin peliä tai tietokonetta varten:
1. Valitse ALOITUS-ikkunassa profiiliruutu.
2. Valitse näkyviin tulevan luettelon lopusta UUSI PROFIILI.

Asianmukainen FUSION-moduuli tulee näyttöön uusi profiili luotuna.
3. Muokkaa profiilia.
4. Valitse TALLENNA.

Pelin tai tietokoneen profiilin vaihtaminen
Näin voit vaihtaa pelin tai tietokoneen profiilia:

Valitsemalla FUSION-ikkunan voit muuttaa virrankäyttöprofiilien virta-asetuksia.

1. Valitse ALOITUS-ikkunassa profiiliruutu.
2. Valitse luettelosta jokin profiili. Valittu profiili muuttuu nykyisen pelin tai järjestelmän oletusprofiiliksi.

Kirjasto
KIRJASTO-ikkuna sisältää pelitilan ja pelien oletustoiminnon. Kirjastosta voit etsiä, yhdistää ja hallita pelejä keskitetysti.

KIRJASTO-ikkunassa voit käyttää seuraavia toimintoja:

● Uusien pelien lisääminen kirjastoon
● Pelin tietojen tarkasteleminen
● Pelin kuvien muuttaminen
● Pelin poistaminen
● Pelien lisääminen suosikkeihin

Pelien etsiminen kirjastosta
Voit hakea peliä kirjastosta seuraavasti:
1. Valitse ALOITUS-ikkunassa AVAA KIRJASTO tai valitse sovelluksen yläreunasta KIRJASTO.

KIRJASTO-ikkuna avautuu.
2. Valitse  ja kirjoita pelin nimi.

Suodatettu peliluettelo tulee näkyviin kirjastossa.

Uusien pelien lisääminen kirjastoon
Voit lisätä uusia pelejä kirjastoon seuraavasti:
1. Valitse ALOITUS-ikkunan PELIT-osassa LISÄÄ PELEJÄ.

KIRJASTO-ikkuna avautuu. Alienware Command Center hakee tietokoneeseen asennetut pelit automaattisesti. Automaattinen
haku kestää noin 20 sekuntia.

Pelit lisätään kirjastoon automaattisesti haun jälkeen.
2. Jos peli ei löytynyt automaattisesti, valitsemalla  voit käyttää MANUAALISTA pelien hakua.
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Tietokoneesta löytyneiden sovellusten luettelo tulee näyttöön.
a. Lisää sovellus kirjastoon valitsemalla sovelluksen nimen vierellä oleva valintaruutu.
b. Valitse ikkunan oikeasta alakulmasta LISÄÄ KIRJASTOON.

Valittu sovellus lisätään kirjastoon ja se ilmestyy KIRJASTO-ikkunaan.
3. Jos haluamaasi sovellusta ei löytynyt vieläkään, voit lisätä sovelluksen manuaalisesti seuraavasti:

a. Valitse manuaalisen pelien haun paneelin vasemmasta alakulmasta SELAA.
Avaa-valintaikkuna avautuu.

b. Etsi ja valitse haluamasi peli tietokoneesta.
Juuri lisäämäsi peli ilmestyy KIRJASTO-ikkunan KAIKKI-välilehteen.

Viimeksi pelattujen ja asennettujen pelien tarkasteleminen
Avaa ALOITUS-ikkuna. Viimeksi käynnistetyt ja asennetut pelit näkyvät PELIT-osassa.

Pelin kuvien muuttaminen
Voit muuttaa pelin kuvia seuraavasti:
1. Valitse ALOITUS-ikkunassa AVAA KIRJASTO.

KIRJASTO-ikkuna avautuu.
2. Valitse haluamassasi pelissä  ja valitse Muuta pelin kuvia.
3. Etsi ja valitse haluamasi kuvat.
4. Rajaa haluamasi kuvat oikeaan kokoon.
5. Valitse OK.

Pelin poistaminen kirjastosta
Voit poistaa pelin kirjastosta seuraavasti:
1. Valitse ALOITUS-ikkunassa AVAA KIRJASTO.

KIRJASTO-ikkuna avautuu.
2. Valitse poistettava peli KAIKKI-välilehdessä.
3. Valitse  ja valitse Poista peli.

Peli poistetaan kirjastosta.

Pelien lisääminen suosikkeihin
Voit lisätä pelejä SUOSIKIT-välilehteen seuraavasti:
1. Valitse ALOITUS-ikkunassa AVAA KIRJASTO.

KIRJASTO-ikkuna avautuu.
2. Valitse peli, jonka haluat lisätä SUOSIKIT-välilehteen.
3. Lisää valittu peli Suosikit-välilehteen valitsemalla .

Valittu peli ilmestyy SUOSIKIT-välilehteen.

FX
AlienFX:n avulla voit hallita tietokoneen ja muiden siihen liitettyjen AlienFX-yhteensopivien laitteiden valaistustoimintoja luomalla
teemoja. Voit liittää teemoja esimerkiksi sähköpostiviestin saapumiseen, tietokoneen siirtymiseen virransäästötilaan, uuden sovelluksen
avaamiseen ja niin edelleen.

FX-ikkunassa voit muuttaa AlienFX-yhteensopivien tietokonelaitteiden valaistustoimintoja nopeasti.

FX-ikkunassa voit käyttää seuraavia toimintoja:
● Teeman luominen
● Teeman liittäminen peliin
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● Uuden makron luominen
● Nykyisten teemojen selaaminen
● Nykyisen teeman muokkaaminen
● Teeman monistaminen
● Teeman poistaminen

Teeman luominen
Luo teema peliä varten seuraavasti:

1. Valitse ALOITUS-ikkunan oikean reunan PELIT-osassa peli, jolle haluat luoda teeman.
2. Valitse ALOITUS-ikkunan vasemmassa reunassa .

FX-ikkuna avautuu.
3. Kirjoita teeman nimi ikkunan vasemman yläkulman LUO UUSI TEEMA -tekstikenttään.
4. Valitse laitteen kuvasta vähintään yksi alue, jonka valaistusta haluat säätää.

Voit valita alueita seuraavilla tavoilla:

● Valitse itse alue tai numeroitu selite laitteessa.
● Valitse pikavalintavaihtoehto ja valitse sen jälkeen alueet.

5. Valitse vasemmasta ruudusta VALAISTUS-välilehti ja liitä valaistuksen väri teemaan jollakin seuraavista tavoista:
● Tehosteet: valitse eri tehostetyypit avattavasta TEHOSTE-luettelosta.
● Väripaletti: valitse tarvittava väri väripaletista.
● RGB-arvot: valitse tarvittava väri antamalla RGB-arvot.

6. Luo makroja ja liitä niitä teemaan valitsemalla vasemmanpuoleisesta ruudusta MAKROT-välilehti.
7. Ota käyttöön laitekohtaiset asetukset valitsemalla vasemmanpuoleisesta ruudusta ASETUKSET-välilehti.
8. Valitse TALLENNA TEEMA.

Teeman tallennus onnistui! -ilmoitus tulee näyttöön.

Teeman käyttäminen peleissä
Voit käyttää teemaa pelissä seuraavasti:
1. Avaa FX-ikkuna valitsemalla FX.
2. Valitse TEEMAT-osasta teema, jota haluat käyttää pelissä.

Voit tarkastella käytettävissä olevien teemojen luetteloa luettelo- tai ruudukkonäkymässä.

● Voit näyttää käytettävissä olevat teemat luettelonäkymässä valitsemalla .
● Voit näyttää käytettävissä olevat teemat ruudukkonäkymässä valitsemalla .

3. Valitse  ja valitse Muokkaa teemaa.
FX-muokkausikkuna avautuu.

4. Valitse vasemmanpuoleisen ruudun yläreunasta VALITSE PELI.
5. Valitse peli luettelosta ja valitse OK.
6. Valitse TALLENNA TEEMA.

Teeman tallennus onnistui! -ilmoitus tulee näyttöön.

Makrojen luominen
Luo makro seuraavasti:
1. Valitse FX-ohjauspaneelista MAKROT-välilehti.
2. Valitse AKTIIVINEN JÄRJESTELMÄTEEMA -osasta MAKROT.

Näyttöön tulee ponnahdusvalikko, jossa kehotetaan valitsemaan laite, jossa makroja käytetään.
3. Luo makro valitsemalla MAKROT-välilehdessä +.

LUO UUSI MAKRO -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita LUO UUSI MAKRO -valintaikkunassa makron nimi ja valitse seuraavat välilehdet:

● NÄPPÄINPAINALLUS: voit liittää makron tiettyyn Alienware-näppäimistön näppäimen painallukseen.
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● MAKRO: voit luoda monimutkaisia makroja, tallentaa toimintoja ja liittää makroon näppäinpainalluksia. Voit aloittaa ja
lopettaa makron tallennuksen valitsemalla TALLENNA ja PYSÄYTÄ.

● PIKAVALINTA: voit määrittää ohjelman, kansion tai sivuston pikavalinnan. Tallenna luomasi pikavalinta valitsemalla
TALLENNA PIKAVALINTA.

● TEKSTILOHKO: voit lisätä toistuvaa tekstiä tietyllä näppäinpainalluksella.

5. Tallenna makro valitsemalla TALLENNA MAKRO.
6. Ota makro käyttöön teemassa valitsemalla TALLENNA TEEMA.

Teemojen selaaminen
Voit selata teemoja seuraavasti:
1. Valitsemalla TEEMAT-osassa  tai  voit näyttää teemat luettelo- tai ruudukkonäkymässä. Voit hakea teemaa myös kirjoittamalla

teeman nimen.
Teema tulee näkyviin luettelossa.

2. Valitse teema ja tee tarvittavat muutokset.
3. Voit muokata teemaa valitsemalla .
4. Voit aktivoida valitun teeman aktiiviseksi pääteemaksi valitsemalla .

MUUTA AKTIIVISEKSI PÄÄTEEMAKSI -valintaikkuna avautuu.
5. Voit muuttaa valitun teeman aktiiviseksi pääteemaksi valitsemalla seuraavat teeman osat.

● VALAISTUS
● MAKROT
● ASETUKSET

6. Valitse AKTIVOI.
Teema aktivoidaan aktiiviseksi pääteemaksi.

Teemojen muokkaaminen
Voit muokata valmista teemaa seuraavasti:
1. Valitse muokattava teema TEEMAT-osasta ja valitse .

Ponnahdusvalikko avautuu.
2. Valitse Muokkaa teemaa.
3. Tee tarvittavat muutokset teeman asetuksiin ja valitse TALLENNA TEEMA.

Teemojen monistaminen
Voit monistaa teeman seuraavasti:
1. Valitsemalla TEEMAT-osassa  tai  voit näyttää teemat luettelo- tai ruudukkonäkymässä.
2. Valitse monistettava teema ja valitse .

Ponnahdusvalikko avautuu.
3. Valitse Monista teema.

MONISTA TEEMA -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita uusi nimi teemalle.
5. Valitse monistettavat teeman osat:

● VALAISTUS
● MAKROT
● ASETUKSET

6. Valitse MONISTA.
Nykyisen teeman asetukset monistetaan uuteen teemaan ja Teeman päivitys onnistui! -ilmoitus tulee näyttöön.

Teemojen poistaminen
Voit poistaa teeman seuraavasti:
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1. Valitsemalla TEEMAT-osassa  tai  voit näyttää teemat luettelo- tai ruudukkonäkymässä.
2. Valitse poistettava teema ja valitse .

Ponnahdusvalikko avautuu.
3. Valitse Poista teema.

Poista teema -valintaikkuna tulee näyttöön ja kehottaa vahvistamaan teeman poiston.
HUOMAUTUS: Kaikki teeman asetukset poistetaan, kun poistat teeman.

4. Vahvista poisto valitsemalla Kyllä.
Valittu teema poistetaan teemaluettelosta.

Fusion
Fusionissa voit käyttää tietokoneen virranhallintaa ja parantaa energiatehokkuutta ja suorituskykyä muuttamalla, luomalla ja
mukauttamalla virrankäyttösuunnitelmia.

Fusionissa voit käyttää myös muita tietokoneen asetuksia, kuten virranhallintaa, äänisäätimiä, äänitutkimusta, lämpöominaisuuksia ja
ylikellotuksen hallintaa. Näillä asetuksilla voit luoda profiileja, joita voi liittää peleihin tai tietokoneeseen.

FUSION-ikkunassa voit käyttää seuraavia toimintoja:
● Ylikellotusprofiilien luominen
● Ylikellotusprofiilin liittäminen tietokoneeseen
● Ylikellotusprofiilin monistaminen
● Ylikellotusprofiilin asetusten palauttaminen
● Lämpöprofiilin luominen
● Virrankäyttöprofiilin luominen
● Ääniprofiilin luominen
● Äänitutkimusprofiilin luominen

Ylikellotusprofiilien luominen
Luo ylikellotusprofiili seuraavasti:
1. Luo ylikellotusprofiili valitsemalla .
2. Valitse Ylikellotusprofiilit-osassa UUSI PROFIILI.
3. Kirjoita profiilin nimi vasemmanpuoleiseen ruutuun.
4. Määritä suorittimen ja grafiikkasuorittimen asetukset oikeanpuoleisessa ruudussa.
5. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta LAAJENNETTU NÄKYMÄ -välilehti ja määritä seuraavat asetukset vetämällä liukusäädintä:

● Taajuus
● Jännite
● Jännitteen poikkeama

6. Valitse TESTAA JA TALLENNA.
Ponnahdusikkuna avautuu, ja siinä alkaa profiilin asetusten testaus. Testitulos tulee näkyviin ylikellotusprofiilin testauksen jälkeen.

7. Jos testi onnistui, valitse TALLENNA.
Ylikellotusprofiili tallennetaan ja se ilmestyy ylikellotusprofiililuetteloon.

8. Jos testi ei onnistu, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa kehotetaan vahvistamaan Alienware Command Centerin suosittelemat
asetukset. Napsauta Kyllä
Suositellut asetukset näkyvät oikeanpuoleisessa ruudussa LAAJENNETTU NÄKYMÄ -välilehdessä.

9. Tallenna suositellut asetukset valitsemalla TALLENNA.

Ylikellotusprofiilin liittäminen tietokoneeseen
Liitä ylikellotusprofiili tietokoneeseen seuraavasti:
1. Valitse ylikellotusprofiilin vierellä .

Ylikellotusprofiili aktivoidaan.
2. Liitä profiili tietokoneeseen valitsemalla OMA JÄRJESTELMÄ.
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3. Valitse OK.
Ylikellotusprofiili liitetään tietokoneeseen.

Ylikellotusprofiilin monistaminen
Monista ylikellotusprofiili seuraavasti:
1. Napsauta monistettavaa profiilia hiiren kakkospainikkeella.

Ponnahdusvalikko avautuu.
2. Valitse Monista.

MONISTA PROFIILI -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse TALLENNA.

Monistettu ylikellotusprofiili ilmestyy ylikellotusprofiilien luetteloon.

Ylikellotusprofiilin asetusten palauttaminen
Voit palauttaa ylikellotusprofiilin asetukset aiemmin tallennettuihin profiiliasetuksiin.

Palauta ylikellotusprofiilin asetukset seuraavasti:

1. Valitse ylikellotusprofiili.
2. Valitse oikeanpuoleisesta ruudusta LAAJENNETTU NÄKYMÄ -välilehti.
3. Valitse PALAUTA.

Ylikellotusprofiilin asetukset palautetaan aiemmin tallennettuihin asetuksiin.

Lämpöprofiilien luominen
Luomalla lämpöprofiileja voit määrittää seuraavien tuulettimien lämpötilan ja nopeuden:
● suorittimen tuuletin
● grafiikkaprosessorin tuuletin
● PCI-tuuletin

Luo lämpöprofiili seuraavasti:

1. Valitse FUSION-ikkunassa .
Fusionin lämpömoduuli avautuu.

2. Luo uusi lämpöprofiili valitsemalla LÄMPÖPROFIILIT-osasta UUSI PROFIILI.
3. Valitse LAAJENNETTU NÄKYMÄ ja määritä tuulettimen lämpötila ja nopeus.
4. Valitse OK.
5. Valitse TALLENNA.

Juuri luomasi lämpöprofiili ilmestyy LÄMPÖPROFIILIT-luetteloon.

Virrankäyttöprofiilien luominen
Voit luoda virrankäyttöprofiileja ja määrittää virta- ja akkuasetukset.

Luo virrankäyttöprofiili seuraavasti:

1. Valitse FUSION-ikkunassa .
Fusionin virranhallintamoduuli avautuu.

2. Luo uusi virrankäyttöprofiili valitsemalla Virranhallinta-osassa UUSI PROFIILI.
3. Kirjoita ääniprofiilin nimi.
4. Valitse OK.

Juuri luomasi virrankäyttöprofiili ilmestyy Virranhallinta-osaan.
5. Valitse virranhallintaprofiili ja määritä virta- ja akkuasetukset.

13



Ääniprofiilien luominen
Luo ääniprofiili seuraavasti:
1. Valitse FUSION-ikkunassa .

Fusionin äänimoduuli avautuu.
2. Luo uusi ääniprofiili valitsemalla ÄÄNIPROFIILIT-osasta UUSI PROFIILI.
3. Kirjoita ääniprofiilin nimi.
4. Määritä seuraavat asetukset:

● Mikrofonin äänenvoimakkuus
● Äänitehosteet
● Mukautettu taajuuskorjain

5. Valitse TALLENNA.
Juuri luomasi ääniprofiili ilmestyy ÄÄNIPROFIILIT-osaan.

Äänitutkimusprofiilien luominen
Luo äänitutkimusprofiili seuraavasti:
1. Valitse FUSION-ikkunassa .

Fusionin äänitutkimusmoduuli avautuu.
2. Luo äänitutkimusprofiili valitsemalla TUTKIMUSPROFIILIT-osassa UUSI PROFIILI.
3. Kirjoita äänitutkimusprofiilin nimi.
4. Määritä äänitutkimusasetukset.
5. Valitse TALLENNA.

Juuri luomasi äänitutkimusprofiili ilmestyy TUTKIMUSPROFIILIT-osaan.
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Käyttöliittymän asetusten mukauttaminen
Mukauttamalla Alienware Command Centerin käyttöliittymää voit käyttää siinä eri värejä ja tehosteita.

Voit mukauttaa Alienware Command Center -käyttöliittymää seuraavasti:
1. Ota käyttöön jokin seuraavista tiloista:

● Tumma: voit näyttää käyttöliittymän tummana.
● Vaalea: voit näyttää käyttöliittymän vaaleana.

2. Valitse Alienware Command Centerin yläreunasta .
Avattava valikko avautuu.

3. Valitse Käyttöliittymän asetukset -osasta käyttöliittymän korostusväri ja -tehoste.
4. Valitse Käyttöliittymän korostusväri -osasta jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

● Automaattinen: käyttöliittymän väri perustuu aktiiviseen järjestelmäteemaan.
● Kiinteä: valitse kiinteä käyttöliittymän väri.

5. Hiukkastehosteet-osassa voit valita jonkin seuraavista tehosteista:
● Pois
● Aaltomuoto
● Savu
● Galaksi
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Avun saaminen ja Alienwaren yhteystiedot

Tee-se-itse-resurssit
Voit hankkia tietoja ja saada apua Alienware-tuotteille ja -palveluille näillä tee-se-itse-verkkoresursseilla:

Taulukko 2. Alienware-tuotteet ja oma-apuresurssit verkossa 

Alienware-tuotteiden ja -palveluiden tiedot www.alienware.com

Dell Help & Support -sovellus

Vihjeitä

Ota yhteyttä tukeen Kirjoita Windows-hakuun Ohje ja tuki ja paina Enter.

Käyttöjärjestelmän online-ohje www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Vianmääritystiedot, käyttöoppaat, asennusohjeet, tuotteiden
tekniset tiedot, tekniset ohjeblogit, ohjaimet,
ohjelmistopäivitykset jne.

www.alienware.com/gamingservices

Videot, jotka esittävät tietokoneen huollon vaihe kerrallaan www.youtube.com/alienwareservices

Alienwaren yhteystiedot
Alienwaren myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot ovat osoitteessa www.alienware.com.

HUOMAUTUS: Saatavuus vaihtelee maittain ja tuotteittain, ja jotkin palvelut eivät välttämättä ole saatavilla maassasi.

HUOMAUTUS: Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, käytä ostolaskussa, lähetysluettelossa, laskussa tai Dellin tuoteluettelossa
olevia yhteystietoja.
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