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คําแนะนํา
Alienware Command Center ให้คณุสามารถปรับแตง่และพฒันาประสบการณ์การเลน่เกมได้โดยใช้อินเตอร์เฟสเดียว โดยแดชบอร์ดจะแสดงเกมที่เลน่หรือเพิ่มไว้ลา่สดุ และให้ข้อมลูเก่ียวกบัเกมแตล่ะ
เกม ชดุรูปแบบ โปรไฟล์ ตลอดจนการเข้าถงึการตัง้คา่คอมพิวเตอร์ คณุสามารถเข้าถงึการตัง้คา่ได้อยา่งรวดเร็ว เชน่ โปรไฟล์และชดุรูปแบบสําหรับเกมแตล่ะเกม การจดัแสง แมโคร ระบบเสยีง และการโอเวอร์คลอ็ก ซึง่
ล้วนแล้วสําคญัตอ่ประสบการณ์การเลน่เกม

นอกจากนี ้Alienware Command Center ยงัรองรับ AlienFX 2.0 อีกด้วย AlienFX ให้คณุสามารถสร้าง กําหนด และแบง่ปันแผนท่ีการจดัแสงสาํหรับเกมเพื่อพฒันาประสบการณ์การเลน่
เกม และยงัให้คณุสามารถสร้างเอฟเฟกต์การจดัแสงเพื่อนําไปใช้กบัคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์ตอ่พว่งท่ีเช่ือมตอ่ได้

Alienware Command Center รวม Overclocking Controls (การควบคมุโอเวอร์คลอ็ก) และ Peripheral Controls (การควบคมุอปุกรณ์ตอ่พว่ง) ไว้ในตวัเพ่ือให้คณุสามารถใช้
งานได้จากจดุเดียว และให้คณุเช่ือมตอ่การตัง้คา่เหลา่นีก้บัคอมพิวเตอร์หรือเกมของคณุได้
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คณุสมบตัิ
ตารางตอ่ไปนีอ้ธิบายคณุสมบตัติา่งๆ ท่ีรองรับใน Alienware Command Center

ตาราง 1. คณุสมบตัิ 

คณุสมบตัิ รายละเอียดเพิ่มเติม

Home (หน้าหลกั) หน้าโฮมเพจของ Alienware Command Center ให้คณุสามารถจดัการเกมและการตัง้คา่ของคณุได้อยา่ง
งา่ยดาย และยงัสามารถพฒันาประสบการณ์การเลน่เกมของผู้ใช้ได้อีกด้วย

Home (หน้าหลกั) แสดงข้อมลูการเลน่เกม การตัง้คา่ ชดุรูปแบบของระบบ และเกมที่เพิ่งเลน่ลา่สดุ

Library (ไลบรารี) ค้นหา รวบรวม และจดัการเกมเพื่อประสบการณ์การเลน่เกมที่ดีท่ีสดุ

FX สร้างและจดัการบริเวณ AlienFX คือการกําหนดส ีรูปแบบ และชดุรูปแบบให้กบัสว่นตา่งๆ ของคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่
พว่งของคณุ

คณุสามารถสร้างชดุรูปแบบและปรับแสงไฟในบริเวณตา่งๆ บนคอมพิวเตอร์ของคณุ

Fusion ให้คณุสามารถปรับคณุสมบตัเิก่ียวกบัเกมโดยเฉพาะ คือ Power Management (ระบบจดัการพลงังาน)
Sound Management (ระบบจดัการเสียง) Overclocking (การโอเวอร์คลอ็ก) และ Thermal
Management (ระบบจดัการความร้อน)

นอกจากนีย้งัมีการตัง้คา่ท่ีใช้บอ่ยอยา่งเชน่ Power Button Action (การตัง้คา่ปุ่ มเปิด/ปิด) Lid Close
Action (การตัง้คา่เม่ือปิดฝา) และ Sleep Delay (การหนว่งเวลาโหมดสลปี)

Themes (ชดุรูปแบบ) รวมการตัง้คา่สําหรับคอมพิวเตอร์หรือเกมของคณุ เชน่ การจดัแสง แมโคร และการตัง้คา่เฉพาะอปุกรณ์ คณุสมบตัินีใ้ห้คณุ
สามารถตัง้คา่ให้สภาพแวดล้อมทัง้ระบบเปลี่ยนแปลงตามการเข้าหรือออกเกมได้

Profiles (โปรไฟล์) Profiles (โปรไฟล์) คือการตัง้คา่เฉพาะที่แตกตา่งจากชดุรูปแบบ ซึง่ให้คณุสามารถปรับสภาพแวดล้อมได้เชน่กนั แตโ่ดย
ปกตจิะปรับเปลีย่นไมบ่อ่ยเทา่การใช้ชดุรูปแบบ ตวัอยา่งของโปรไฟล์คือสว่นประกอบอยา่งเชน่ Sound
Management (ระบบจดัการเสียง) Power Management (ระบบจดัการพลงังาน) Thermal
Controls (ระบบจดัการความร้อน) และ Overclocking (การโอเวอร์คลอ็ก)

โดยคณุสามารถใช้ชดุรูปแบบและโปรไฟล์ร่วมกนัได้ในเกมแตล่ะเกมหรือในคอมพิวเตอร์แตล่ะเคร่ือง

Macros (แมโคร) ให้คณุสามารถสร้าง แก้ไข เปลี่ยน กําหนด และบนัทกึแมโครได้ คณุสามารถดโูปรไฟล์แมโครที่พร้อมใช้งานได้ รวมถงึเปลี่ยน
โปรไฟล์แมโครที่มีอยูแ่ล้วก็ได้เชน่กนั

Peripheral management
(การจดัการอปุกรณ์ตอ่พว่ง)

ทําให้อปุกรณ์ตอ่พว่งแสดงขึน้และสามารถจดัการได้ใน Alienware Command Center รองรับการตัง้คา่อปุกรณ์
ตอ่พว่งหลกัๆ และท่ีเก่ียวข้องกบัการทํางานอื่นๆ เชน่ โปรไฟล์ แมโคร AlienFX และไลบรารีเกม

หมายเหต:ุ สามารถใช้งาน Peripheral management (การจดัการอปุกรณ์ตอ่พว่ง) ได้กบัอปุกรณ์ตอ่พว่ง
Alienware บางชนิดเทา่นัน้

Over clocking (OC)
Controls (การควบคมุโอเวอร์ค
ลอ็ก)

ให้คณุสามารถตัง้คา่โปรเซสเซอร์และหนว่ยความจําให้ทํางานที่ความเร็วสงูกวา่ระดบัท่ีกําหนดไว้ได้
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การติดตัง้ Alienware Command Center
ก่อนการตดิตัง้ Alienware Command Center โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่คณุได้ถอนการติดตัง้ Alienware Command Center รุ่นก่อนหน้าออกแล้ว

ความต้องการสาํหรับการตดิตัง้
Alienware Command Center สามารถตดิตัง้ได้บนคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ระบบปฏิบตักิาร Windows 10 RS3 หรือใหมก่วา่

การตดิตัง้ Alienware Command Center
Alienware Command Center ได้ตดิตัง้มาแล้วจากโรงงาน

Alienware Command Center หากคณุต้องการติดตัง้ Alienware Command Center ใหมอี่กครัง้

1. ดาวน์โหลดและติดตัง้ Alienware Command Center เวอร์ชัน่ลา่สดุจากรายการหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
● เวบ็ไซต์สนบัสนนุของ Dell
● Microsoft Store

2. ป้อน Service Tag สําหรับคอมพิวเตอร์ของคณุ
3. เรียกใช้ Setup.exe จากแพค็เกจ Alienware Command Center

วิซาร์ดการติตตัง้ Alienware Command Center จะแสดงขึน้มา
4. ในวิซาร์ดการติตตัง้ Alienware Command Center ให้คลกิ Next (ถดัไป)
5. เลือกหนึง่ตวัเลือกจากรายการตอ่ไปนี ้

● Complete (เสร็จสมบรูณ์)
● Custom (กําหนดเอง)

6. นําทางไปยงัตําแหนง่ท่ีคณุต้องการตดิตัง้ AWCC จากนัน้คลกิ Next (ถดัไป)
7. เลือกคณุสมบตัิท่ีคณุต้องการติดตัง้ และคลกิ Next (ถดัไป)
8. คลกิ Install (ติดตัง้)
9. คลกิ Finish (เสร็จสิน้) เพ่ือสิน้สดุการติดตัง้
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การใช้งาน Alienware Command Center
คณุสามารถปรับแตง่อินเตอร์เฟสของ Alienware Command Center เพ่ือใช้งานอินเตอร์เฟสท่ีมีสีและเอฟเฟกต์ท่ีตา่งออกไป

อินเตอร์เฟสของ Alienware Command Center มีสว่นประกอบดงัตอ่ไปนี ้
● Home (หน้าหลกั)
● Library (ไลบรารี)
● FX
● Fusion

Home (หน้าหลกั)
ใช้หน้าตา่ง Home (หน้าหลกั) เพ่ือดําเนินการตอ่ไปนี ้

● สร้างและปรับใช้ชดุรูปแบบเข้ากบัเกม
● สร้างและปรับใช้ชดุรูปแบบของระบบ
● เพิ่มเกมใหมไ่ปยงัไลบรารี
● ดเูกมท่ีเลน่และตดิตัง้ไว้ลา่สดุ
● เปลี่ยนโปรไฟล์พลงังานสาํหรับเกมหรือระบบ

การสร้างชดุรูปแบบ
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือสร้างชดุรูปแบบสําหรับเกม

1. จากสว่น GAMES (เกม) ท่ีด้านขวาของหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) ให้คณุเลือกเกมท่ีคณุต้องการสร้างชดุรูปแบบ
2. ท่ีด้านซ้ายของหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) ให้คลกิท่ี 

หน้าตา่ง FX จะแสดงขึน้
3. ในกลอ่งข้อความ CREATE NEW THEME (สร้างชดุรูปแบบใหม)่ ให้คณุพิมพ์ช่ือชดุรูปแบบท่ีมมุซ้ายบนของหน้าตา่ง
4. บนรูปภาพอปุกรณ์ ให้คณุเลอืกบริเวณที่คณุต้องการปรับแตง่การจดัแสง

คณุสามารถเลือกบริเวณเดียวหรือหลายๆ บริเวณก็ได้ ด้วยวิธีตอ่ไปนี ้
● คลกิท่ีบริเวณ หรือท่ีตวัเลขกํากบับนอปุกรณ์
● คลกิตวัเลอืกการเลือกอยา่งรวดเร็วเพ่ือเลอืกบริเวณ

5. ในแผงด้านซ้าย ให้คลกิท่ีแทบ็ LIGHTING (การจดัแสง) และกําหนดสีของไฟให้กบัชดุรูปแบบด้วยวิธีดงัตอ่ไปนี ้
● Effects (เอฟเฟกต์): เลือกเอฟเฟกต์ประเภทตา่งๆ จากรายการดรอปดาวน์ EFFECT (เอฟเฟกต์)
● Color palette (จานสี): เลือกสท่ีีจําเป็นจากจานสี
● RGB values (คา่ RGB): ใสค่า่ RGB เพ่ือเลอืกสท่ีีต้องการ

6. ท่ีแผงด้านซ้าย ให้คลกิท่ีแทบ็ MACROS (แมโคร) เพ่ือสร้างและกําหนดแมโครให้กบัชดุรูปแบบ
7. ท่ีแผงด้านซ้าย ให้คลกิท่ีแทบ็ SETTINGS (การตัง้คา่) เพ่ือใช้งานการตัง้คา่ตามอปุกรณ์
8. คลกิ SAVE THEME (บนัทกึชดุรูปแบบ)

ข้อความ Theme saved successfully! (บนัทกึชดุรูปแบบสําเร็จแล้ว!) จะแสดงขึน้

การปรับใช้ชดุรูปแบบเข้ากบัเกม
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือปรับใช้ชดุรูปแบบเข้ากบัเกม
1. คลกิท่ี FX เพ่ือเปิดหน้าตา่ง FX
2. ในสว่น THEMES (ชดุรูปแบบ) ให้คณุเลือกชดุรูปแบบท่ีคณุต้องการใช้สาํหรับเกม

คณุสามารถดรูายการชดุรูปแบบท่ีใช้ได้ในมมุมองรายการหรือตาราง
● คลกิท่ี  เพ่ือดชูดุรูปแบบท่ีใช้ได้ในมมุมองรายการ
● คลกิท่ี  เพ่ือดชูดุรูปแบบท่ีใช้ได้ในมมุมองตาราง

3. คลกิท่ี  แล้วเลือก Edit Theme (แก้ไขชดุรูปแบบ)
หน้าตา่งการแก้ไข FX จะแสดงขึน้
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4. คลกิ CHOOSE GAME (เลือกเกม) ท่ีด้านบนของแผงด้านซ้าย
5. เลือกเกมจากรายการที่แสดง จากนัน้คลกิ OK (ตกลง)
6. คลกิ SAVE THEME (บนัทกึชดุรูปแบบ)

ข้อความ Theme saved successfully! (บนัทกึชดุรูปแบบสําเร็จแล้ว!) จะแสดงขึน้

ปรับใช้ชดุรูปแบบของระบบ
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือปรับใช้และเปิดใช้งานชดุรูปแบบของระบบเข้ากบัเกม
1. จากสว่น SYSTEM (ระบบ) ในหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) ให้เลือก ACTIVE SYSTEM THEME (ชดุรูปแบบของระบบที่ใช้งาน) จากรายการดรอปดาวน์

คณุสามารถคลกิหนึง่ตวัเลือกจากรายการตอ่ไปนี:้

● GO DARK (มืด): เพ่ือปิดไฟภายนอกทัง้หมดบนคอมพิวเตอร์ของคณุชัว่คราว
● GO DIM (สวา่งน้อย): เพ่ือปรับไฟภายนอกทัง้หมดบนคอมพิวเตอร์ให้อยูท่ี่ระดบัความสวา่ง 50% ชัว่คราว
● GO LIGHT (สวา่ง): เพ่ือเปิดไฟภายนอกทัง้หมดให้กลบัมาติดอีกครัง้ในทกุบริเวณของคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่งของคณุ GO LIGHT (สวา่ง) จะใช้ได้ตอ่เม่ือได้มีการเลือก GO

DARK (มืด) ไว้ก่อนหน้านี ้
● BROWSE THEMES (เรียกดชูดุรูปแบบ): เพ่ือเรียกดชูดุรูปแบบท่ีมีอยูแ่ล้ว

2. คลกิท่ี  เพ่ือแก้ไขชดุรูปแบบท่ีมีอยูแ่ล้ว
หน้าตา่ง FX จะแสดงขึน้

3. ในแผงควบคมุ FX ให้คณุเปลี่ยนแปลงการจดัแสง การตัง้คา่แมโคร และการตัง้คา่อปุกรณ์ท่ีจําเป็น
4. คลกิ SAVE THEME (บนัทกึชดุรูปแบบ)

ข้อความ Theme saved successfully! (บนัทกึชดุรูปแบบสําเร็จแล้ว!) จะแสดงขึน้

การเปลี่ยนชดุรูปแบบของระบบ
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือเปลี่ยนชดุรูปแบบของระบบของคณุ
1. ท่ีด้านลา่งของหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) ให้คลกิท่ี  เพ่ือแก้ไขชดุรูปแบบระบบของคณุ

หน้าตา่ง FX จะแสดงขึน้
2. เลือกบริเวณหนึง่หรือหลายบริเวณที่คณุต้องการปรับการจดัแสงจากรูปภาพอปุกรณ์

คณุสามารถเลือกบริเวณเดียวหรือหลายๆ บริเวณก็ได้ ด้วยวิธีตอ่ไปนี ้
● คลกิท่ีบริเวณ หรือท่ีตวัเลขกํากบับนอปุกรณ์
● คลกิตวัเลอืกการเลือกอยา่งรวดเร็วเพ่ือเลอืกบริเวณ

3. ในแผงด้านซ้าย ให้คลกิท่ีแทบ็ LIGHTING (การจดัแสง) และกําหนดสีของไฟให้กบัชดุรูปแบบด้วยวิธีดงัตอ่ไปนี ้
● Effects (เอฟเฟกต์): เลือกเอฟเฟกต์ประเภทตา่งๆ จากรายการดรอปดาวน์ EFFECT (เอฟเฟกต์)
● Color palette (จานสี): เลือกสีท่ีจําเป็นจากจานสี
● RGB values (คา่ RGB): ใสค่า่ RGB เพ่ือเลอืกสท่ีีต้องการ

4. ท่ีแผงด้านซ้าย ให้คลกิท่ีแทบ็ MACROS (แมโคร) เพ่ือสร้างและกําหนดแมโครให้กบัชดุรูปแบบ
5. ท่ีแผงด้านซ้าย ให้คลกิท่ีแทบ็ SETTINGS (การตัง้คา่) เพ่ือใช้งานการตัง้คา่ตามอปุกรณ์
6. คลกิ SAVE THEME (บนัทกึชดุรูปแบบ)

ข้อความ Theme saved successfully! (บนัทกึชดุรูปแบบสําเร็จแล้ว!) จะแสดงขึน้

การเพิ่มเกมใหมไ่ปยงัไลบรารี
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือเพิ่มเกมใหมไ่ปยงัไลบรารี
1. จากสว่น GAMES (เกม) ในหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) ให้คลกิ ADD GAMES (เพิ่มเกม)

หน้าตา่ง LIBRARY (ไลบรารี) จะแสดงขึน้ Alienware Command Center จะค้นหาเกมที่ตดิตัง้อยูบ่นเคร่ืองของคณุโดยอตัโนมตัิ ขัน้ตอนการค้นหาอตัโนมตัิจะใช้เวลาประมาณ 20 วินาที

เกมจะเพิ่มเข้าในไลบรารีโดยอตัโนมตัิเม่ือการค้นหาเสร็จสมบรูณ์
2. คลกิท่ี  เพ่ือหาเกมแบบ MANUAL (ด้วยตนเอง) ในกรณีท่ีการค้นหาอตัโนมตัิไมพ่บเกมของคณุ

รายการแอปพลเิคชนับนคอมพิวเตอร์ของคณุจะแสดงขึน้
a. เลือกชอ่งทําเคร่ืองหมายถดัจากช่ือแอปพลเิคชนัเพ่ือเพิ่มไปยงัไลบรารี
b. คลกิท่ี ADD TO LIBRARY (เพิ่มไปยงัไลบรารี) ท่ีมมุขวาลา่งของหน้าตา่ง

แอปพลเิคชนัท่ีเลอืกจะเพิ่มไปยงัไลบรารีและจะแสดงอยูใ่นหน้าตา่ง LIBRARY (ไลบรารี)
3. ในกรณีท่ีไมพ่บแอปพลเิคชนัท่ีต้องการ คณุสามารถเพิ่มแอปพลเิคชนัด้วยตนเองได้โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
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a. คลกิ BROWSE (เรียกด)ู ท่ีมมุซ้ายลา่งของแผงการหาเกมด้วยตนเอง
กลอ่งโต้ตอบ Open (เปิด) จะแสดงขึน้

b. เลือกหาและเลือกเกมในคอมพิวเตอร์ของคณุท่ีต้องการ
เกมท่ีเพิ่มขึน้ใหมจ่ะแสดงอยูใ่นแทบ็ ALL (ทัง้หมด) ในหน้าตา่ง LIBRARY (ไลบรารี)

ดเูกมท่ีเลน่และติดตัง้ไว้ลา่สดุ
เปิดหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) เกมท่ีเข้าเลน่และติดตัง้ไว้ลา่สดุจะแสดงอยูใ่นสว่น GAMES (เกม)

การสร้างโปรไฟล์สําหรับเกมหรือคอมพิวเตอร์
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือสร้างโปรไฟล์สําหรับเกมหรือคอมพิวเตอร์
1. ในหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) ให้คลกิท่ีกลอ่งโปรไฟล์
2. คลกิท่ี NEW PROFILE (โปรไฟล์ใหม)่ ท่ีด้านท้ายของรายการที่แสดง

โมดลู FUSION ท่ีเก่ียวข้องจะแสดงขึน้มาพร้อมกบัโปรไฟล์ใหมท่ี่ได้สร้างขึน้
3. แก้ไขโปรไฟล์ของคณุ
4. คลกิ SAVE (บนัทกึ)

เปลี่ยนโปรไฟล์สําหรับเกมหรือคอมพิวเตอร์
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือเปลี่ยนโปรไฟล์สําหรับเกมหรือคอมพิวเตอร์

คลกิท่ีหน้าตา่ง FUSION เพ่ือแก้ไขการตัง้คา่พลงังานที่ใช้กบัโปรไฟล์พลงังาน

1. ในหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) ให้คลกิท่ีกลอ่งโปรไฟล์
2. พลกิโปรไฟล์ใดก็ได้จากรายการที่แสดง โปรไฟล์ท่ีเลือกไว้จะกลายเป็นโปรไฟล์เร่ิมต้นสําหรับเกมปัจจบุนั หรือสําหรับระบบของคณุ

Library (ไลบรารี)
หน้าตา่ง LIBRARY (ไลบรารี) รวมการทํางานโหมดเกมและการตัง้คา่เร่ิมต้นของเกม โดยเป็นคลงัท่ีทําหน้าท่ีค้นหา รวบรวม และให้คณุสามารถจดัการเกมของคณุเพ่ือประสบการณ์การเลน่เกมท่ีดีท่ีสดุ

ใช้หน้าตา่ง LIBRARY (ไลบรารี) เพ่ือดําเนินการตอ่ไปนี ้

● เพิ่มเกมใหมไ่ปยงัไลบรารี
● ดรูายละเอียดเกม
● เปลี่ยนอาร์ตเวิร์คเกม
● ลบเกม
● เพิ่มเกมเข้าไปยงั Favorites (รายการโปรด)

การค้นหาเกมที่มีอยูแ่ล้วในไลบรารี
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือค้นหาเกมที่มีอยูแ่ล้วในไลบรารี
1. ในหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) ให้คลกิ OPEN LIBRARY (เปิดไลบรารี) หรือคลกิ LIBRARY (ไลบรารี) ท่ีด้านบนของแอปพลเิคชนันี ้

หน้าตา่ง LIBRARY (ไลบรารี) จะแสดงขึน้
2. คลกิท่ี  แล้วพิมพ์ช่ือเกม

รายการเกมที่คดักรองแล้วจะแสดงขึน้ในไลบรารี

การเพิ่มเกมใหมไ่ปยงัไลบรารี
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือเพิ่มเกมใหมไ่ปยงัไลบรารี
1. จากสว่น GAMES (เกม) ในหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) ให้คลกิ ADD GAMES (เพิ่มเกม)

หน้าตา่ง LIBRARY (ไลบรารี) จะแสดงขึน้ Alienware Command Center จะค้นหาเกมที่ตดิตัง้อยูบ่นเคร่ืองของคณุโดยอตัโนมตัิ ขัน้ตอนการค้นหาอตัโนมตัิจะใช้เวลาประมาณ 20 วินาที

เกมจะเพิ่มเข้าในไลบรารีโดยอตัโนมตัิเม่ือการค้นหาเสร็จสมบรูณ์
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2. คลกิท่ี  เพ่ือหาเกมแบบ MANUAL (ด้วยตนเอง) ในกรณีท่ีการค้นหาอตัโนมตัิไมพ่บเกมของคณุ
รายการแอปพลเิคชนับนคอมพิวเตอร์ของคณุจะแสดงขึน้
a. เลือกชอ่งทําเคร่ืองหมายถดัจากช่ือแอปพลเิคชนัเพ่ือเพิ่มไปยงัไลบรารี
b. คลกิท่ี ADD TO LIBRARY (เพิ่มไปยงัไลบรารี) ท่ีมมุขวาลา่งของหน้าตา่ง

แอปพลเิคชนัท่ีเลอืกจะเพิ่มไปยงัไลบรารีและจะแสดงอยูใ่นหน้าตา่ง LIBRARY (ไลบรารี)
3. ในกรณีท่ีไมพ่บแอปพลเิคชนัท่ีต้องการ คณุสามารถเพิ่มแอปพลเิคชนัด้วยตนเองได้โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

a. คลกิ BROWSE (เรียกด)ู ท่ีมมุซ้ายลา่งของแผงการหาเกมด้วยตนเอง
กลอ่งโต้ตอบ Open (เปิด) จะแสดงขึน้

b. เลือกหาและเลือกเกมในคอมพิวเตอร์ของคณุท่ีต้องการ
เกมท่ีเพิ่มขึน้ใหมจ่ะแสดงอยูใ่นแทบ็ ALL (ทัง้หมด) ในหน้าตา่ง LIBRARY (ไลบรารี)

การดเูกมท่ีเลน่และติดตัง้ไว้ลา่สดุ
เปิดหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) เกมท่ีเข้าเลน่และตดิตัง้ไว้ลา่สดุจะแสดงอยูใ่ต้หวัข้อ GAMES (เกม)

การเปลี่ยนอาร์ตเวิร์คเกม
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือเปลี่ยนอาร์ตเวิร์คเกม
1. ในหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) ให้คลกิ OPEN LIBRARY (เปิดไลบรารี)

หน้าตา่ง LIBRARY (ไลบรารี) จะแสดงขึน้
2. คลกิท่ี  สําหรับเกมท่ีคณุต้องการ จากนัน้คลกิ Change Game Artwork (เปลี่ยนอาร์ตเวิร์คเกม)
3. เรียกดแูละเลอืกอาร์ตเวิร์คท่ีต้องการ
4. ครอบตดัอาร์ตเวิร์คให้ขนาดพอดี
5. คลกิ OK (ตกลง)

การลบเกมออกจากไลบรารี
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือลบเกมออกจากไลบรารี
1. ในหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) ให้คลกิ OPEN LIBRARY (เปิดไลบรารี)

หน้าตา่ง LIBRARY (ไลบรารี) จะแสดงขึน้
2. ในแท็บ ALL (ทัง้หมด) ให้เลือกเกมท่ีคณุต้องการลบ
3. คลกิ  แล้วเลือก Delete Game (ลบเกม)

เกมถกูลบออกจากไลบรารีแล้ว

การเพิ่มเกมเข้าไปยงั Favorites (รายการโปรด)
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือเพิ่มเกมเข้าไปยงัแทบ็ FAVORITES (รายการโปรด)
1. ในหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) ให้คลกิ OPEN LIBRARY (เปิดไลบรารี)

หน้าตา่ง LIBRARY (ไลบรารี) จะแสดงขึน้
2. เลือกเกมที่คณุต้องการเพิ่มเข้าไปยงัแทบ็ FAVORITES (รายการโปรด)
3. คลกิท่ี  เพ่ือเพิ่มเกมท่ีเลือกเข้าไปยงัแทบ็ Favorites (รายการโปรด)

เกมท่ีเลือกจะแสดงอยูท่ี่แทบ็ FAVORITES (รายการโปรด)

FX
AlienFX ให้คณุสามารถควบคมุการทํางานระบบไฟคอมพิวเตอร์ของคณุและอปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีสามารถใช้ร่วมกบั AlienFX และเช่ือมตอ่อยูก่บัคอมพิวเตอร์ของคณุได้ โดยการสร้างชดุรูปแบบ คณุสามารถกําหนด
ชดุรูปแบบไปท่ีเหตกุารณ์ตา่งๆ เชน่ เม่ือได้รับอีเมลใหม ่เม่ือคอมพิวเตอร์เข้าสูโ่หมดสลีป หรือเม่ือเปิดแอปพลเิคชนัใหม ่เป็นต้น

หน้าตา่ง FX ให้คณุสามารถเปลี่ยนการทํางานระบบไฟของอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ร่วมกบั AlienFX ได้อยา่งรวดเร็ว

ใช้หน้าตา่ง FX เพ่ือดําเนินการตอ่ไปนี ้
● สร้างชดุรูปแบบ

9



● กําหนดชดุรูปแบบเข้ากบัเกม
● สร้างแมโครใหม่
● เลือกชดุรูปแบบท่ีมีอยูแ่ล้ว
● แก้ไขชดุรูปแบบท่ีมีอยูแ่ล้ว
● สร้างชดุรูปแบบซํา้
● ลบชดุรูปแบบท่ีมีอยูแ่ล้ว

การสร้างชดุรูปแบบ
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือสร้างชดุรูปแบบสําหรับเกม

1. จากสว่น GAMES (เกม) ท่ีด้านขวาของหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) ให้คณุเลือกเกมที่คณุต้องการสร้างชดุรูปแบบ
2. ท่ีด้านซ้ายของหน้าตา่ง HOME (หน้าหลกั) ให้คลกิท่ี 

หน้าตา่ง FX จะแสดงขึน้
3. ในกลอ่งข้อความ CREATE NEW THEME (สร้างชดุรูปแบบใหม)่ ให้คณุพิมพ์ช่ือชดุรูปแบบท่ีมมุซ้ายบนของหน้าตา่ง
4. บนรูปภาพอปุกรณ์ ให้คณุเลอืกบริเวณที่คณุต้องการปรับแตง่การจดัแสง

คณุสามารถเลือกบริเวณเดียวหรือหลายๆ บริเวณก็ได้ ด้วยวิธีตอ่ไปนี ้
● คลกิท่ีบริเวณ หรือท่ีตวัเลขกํากบับนอปุกรณ์
● คลกิตวัเลอืกการเลือกอยา่งรวดเร็วเพ่ือเลอืกบริเวณ

5. ในแผงด้านซ้าย ให้คลกิท่ีแทบ็ LIGHTING (การจดัแสง) และกําหนดสีของไฟให้กบัชดุรูปแบบด้วยวิธีดงัตอ่ไปนี ้
● Effects (เอฟเฟกต์): เลือกเอฟเฟกต์ประเภทตา่งๆ จากรายการดรอปดาวน์ EFFECT (เอฟเฟกต์)
● Color palette (จานสี): เลือกสท่ีีจําเป็นจากจานสี
● RGB values (คา่ RGB): ใสค่า่ RGB เพ่ือเลอืกสท่ีีต้องการ

6. ท่ีแผงด้านซ้าย ให้คลกิท่ีแทบ็ MACROS (แมโคร) เพ่ือสร้างและกําหนดแมโครให้กบัชดุรูปแบบ
7. ท่ีแผงด้านซ้าย ให้คลกิท่ีแทบ็ SETTINGS (การตัง้คา่) เพ่ือใช้งานการตัง้คา่ตามอปุกรณ์
8. คลกิ SAVE THEME (บนัทกึชดุรูปแบบ)

ข้อความ Theme saved successfully! (บนัทกึชดุรูปแบบสําเร็จแล้ว!) จะแสดงขึน้

การปรับใช้ชดุรูปแบบเข้ากบัเกม
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือปรับใช้ชดุรูปแบบเข้ากบัเกม
1. คลกิท่ี FX เพ่ือเปิดหน้าตา่ง FX
2. ในสว่น THEMES (ชดุรูปแบบ) ให้คณุเลือกชดุรูปแบบท่ีคณุต้องการใช้สาํหรับเกม

คณุสามารถดรูายการชดุรูปแบบท่ีใช้ได้ในมมุมองรายการหรือตาราง
● คลกิท่ี  เพ่ือดชูดุรูปแบบท่ีใช้ได้ในมมุมองรายการ
● คลกิท่ี  เพ่ือดชูดุรูปแบบท่ีใช้ได้ในมมุมองตาราง

3. คลกิท่ี  แล้วเลือก Edit Theme (แก้ไขชดุรูปแบบ)
หน้าตา่งการแก้ไข FX จะแสดงขึน้

4. คลกิ CHOOSE GAME (เลือกเกม) ท่ีด้านบนของแผงด้านซ้าย
5. เลือกเกมจากรายการที่แสดง จากนัน้คลกิ OK (ตกลง)
6. คลกิ SAVE THEME (บนัทกึชดุรูปแบบ)

ข้อความ Theme saved successfully! (บนัทกึชดุรูปแบบสําเร็จแล้ว!) จะแสดงขึน้

การสร้างแมโคร
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือสร้างแมโคร
1. ในแผงควบคมุ FX ให้คลกิท่ีแท็บ MACROS (แมโคร)
2. ในสว่น ACTIVE SYSTEM THEME (ชดุรูปแบบท่ีพร้อมใช้งาน) ให้คลกิ MACROS (แมโคร)

เมนป็ูอปอพัจะแสดงขึน้มาและแจ้งให้คณุเลือกอปุกรณ์ท่ีคณุต้องการใช้แมโคร
3. ในแท็บ MACROS (แมโคร) ให้คลกิ + เพ่ือสร้างแมโคร

กลอ่งโต้ตอบ CREATE NEW MACRO (สร้างแมโครใหม)่ จะแสดงขึน้
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4. ในกลอ่งโต้ตอบ CREATE NEW MACRO (สร้างแมโครใหม)่ ให้ใสช่ื่อแมโคร จากนัน้คลกิท่ีแท็บตอ่ไปนี ้
● KEYSTROKE (การกดปุ่ ม): เพ่ือกําหนดแมโครสําหรับปุ่ มบนคีย์บอร์ด Alienware
● MACRO (แมโคร): เพ่ือสร้างแมโครที่ซบัซ้อน บนัทกึการใช้งาน และกําหนดปุ่ มตา่งๆ ให้กบัแมโคร คลกิ REC (บนัทกึ) และ STOP (หยดุ) เพ่ือเร่ิมและหยดุบนัทกึการใช้งานแมโคร ตาม

ลําดบั
● SHORTCUT (ทางลดั): เพ่ือใสท่างลดัเข้าโปรแกรม โฟลเดอร์ หรือเวบ็ไซต์ คลกิ SAVE SHORTCUT (บนัทกึทางลดั) เพ่ือบนัทกึทางลดัท่ีสร้างไว้
● TEXT BLOCK (บลอ็กข้อความ): เพ่ือใสข้่อความซํา้ๆ เม่ือกดปุ่ ม

5. คลกิ SAVE MACRO (บนัทกึแมโคร) เพ่ือบนัทกึแมโคร
6. คลกิ SAVE THEME (บนัทกึชดุรูปแบบ) เพ่ือนําแมโครไปใช้กบัชดุรูปแบบ

การเรียกดชูดุรูปแบบ
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือเรียกดชูดุรูปแบบท่ีมีอยูแ่ล้ว
1. ในสว่น THEMES (ชดุรูปแบบ) ให้คลกิท่ี  หรือท่ี  เพ่ือดชูดุรูปแบบในมมุมองรายการหรือมมุมองตาราง ตามลําดบั หรือจะใสช่ื่อชดุรูปแบบเพ่ือค้นหาชดุรูปแบบก็ได้

ชดุรูปแบบจะแสดงขึน้ในรายการ
2. คลกิท่ีชดุรูปแบบเพ่ือทําการเปลีย่นแปลงที่จําเป็น
3. คลกิท่ี  เพ่ือแก้ไขชดุรูปแบบ
4. คลกิท่ี  เพ่ือเร่ิมใช้ชดุรูปแบบท่ีเลือกเป็นชดุรูปแบบหลกัพร้อมใช้งาน

กลอ่งโต้ตอบ MAKE ACTIVE MASTER THEME (ใช้เป็นชดุรูปแบบหลกัพร้อมใช้งาน) จะแสดงขึน้
5. เลือกสว่นประกอบตา่งๆ ของชดุรูปแบบดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือใช้ชดุรูปแบบท่ีเลือกเป็นชดุรูปแบบหลกัพร้อมใช้งาน

● LIGHTING (การจดัแสง)
● MACROS (แมโคร)
● SETTINGS (การตัง้คา่)

6. คลกิ ACTIVATE (เปิดใช้งาน)
ชดุรูปแบบได้นํามาใช้เป็นชดุรูปแบบหลกัพร้อมใช้งานแล้ว

การแกไขชดุรูปแบบ
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือแก้ไขชดุรูปแบบท่ีมีอยูแ่ล้ว
1. ในสว่น THEMES (ชดุรูปแบบ) ให้เลือกชดุรูปแบบท่ีคณุต้องการแก้ไข จากนัน้คลกิท่ี 

เมนป็ูอปอพัจะแสดงขึน้
2. คลกิท่ี Edit Theme (แก้ไขชดุรูปแบบ)
3. ทําการแก้ไขท่ีจําเป็นสาํหรับชดุรูปแบบ จากนัน้คลกิ SAVE THEME (บนัทกึชดุรูปแบบ)

การสร้างชดุรูปแบบซํา้
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือสร้างชดุรูปแบบซํา้
1. ในสว่น THEMES (ชดุรูปแบบ) ให้คลกิท่ี  หรือท่ี  เพ่ือดชูดุรูปแบบในมมุมองรายการหรือมมุมองตาราง ตามลําดบั
2. เลือกชดุรูปแบบท่ีคณุต้องการทําซํา้ จากนัน้คลกิท่ี 

เมนป็ูอปอพัจะแสดงขึน้
3. คลกิท่ี Duplicate Theme (สร้างชดุรูปแบบซํา้)

กลอ่งโต้ตอบ DUPLICATE THEME (สร้างชดุรูปแบบซํา้) จะแสดงขึน้
4. ใสช่ื่อใหมใ่ห้กบัชดุรูปแบบ
5. เลือกสว่นประกอบของชดุรูปแบบตอ่ไปนีท่ี้คณุต้องการทําซํา้

● LIGHTING (การจดัแสง)
● MACROS (แมโคร)
● SETTINGS (การตัง้คา่)

6. คลกิ DUPLICATE (ทําซํา้)
การตัง้คา่ชดุรูปแบบท่ีมีอยูแ่ล้วจะคดัลอกไปยงัชดุรูปแบบใหมแ่ละข้อความ Theme updated successfully! (อปัเดตชดุรูปแบบเสร็จสิน้!) จะแสดงขึน้
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การลบชดุรูปแบบ
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือลบชดุรูปแบบท่ีมีอยูแ่ล้ว
1. ในสว่น THEMES (ชดุรูปแบบ) ให้คลกิท่ี  หรือท่ี  เพ่ือดชูดุรูปแบบในมมุมองรายการหรือมมุมองตาราง ตามลําดบั
2. เลือกชดุรูปแบบท่ีคณุต้องการลบ จากนัน้คลกิท่ี 

เมนป็ูอปอพัจะแสดงขึน้
3. คลกิท่ี Delete Theme (ลบชดุรูปแบบ)

กลอ่งโต้ตอบ Delete Theme (ลบชดุรูปแบบ) จะแสดงขึน้เพ่ือให้คณุยืนยนัการลบชดุรูปแบบ
หมายเหต:ุ การตัง้คา่ชดุรูปแบบทัง้หมดจะถกูลบออกเม่ือคณุลบชดุรูปแบบนัน้

4. คลกิ Yes (ใช)่ เพ่ือยืนยนัการลบ
ชดุรูปแบบท่ีเลือกถกูลบออกจากรายการชดุรูปแบบแล้ว

Fusion
Fusion ให้คณุสามารถเข้าถงึการควบคมุระบบจดัการพลงังานบนคอมพิวเตอร์ของคณุได้ และให้คณุแก้ไข สร้าง และปรับแตง่แผนการใช้พลงังานเพื่อการประหยดัพลงังานและประสทิธิภาพการทํางานที่ดีขึน้

Fusion ยงัให้คณุสามารถเข้าถงึการตัง้คา่อ่ืนๆ สําหรับคอมพิวเตอร์ของคณุได้อีกด้วย ซึง่รวมถงึระบบจดัการพลงังาน การควบคมุเสียง การระบตํุาแหนง่เสยีง ความร้อน และโอเวอร์คลอ็ก คณุสามารถใช้การตัง้คา่
เหลา่นีเ้พ่ือสร้างโปรไฟล์ได้ ซึง่สามารถนําไปใช้กบัเกมหรือคอมพิวเตอร์ของคณุได้

ใช้หน้าตา่ง Fusion เพ่ือดําเนินการตอ่ไปนี ้
● สร้างโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็ก
● กําหนดโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็กให้กบัคอมพิวเตอร์ของคณุ
● สร้างโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็กซํา้
● ย้อนกลบัการตัง้คา่โปรไฟล์โอเวอร์คลอ็ก
● สร้างโปรไฟล์ความร้อน
● สร้างโปรไฟล์พลงังาน
● สร้างโปรไฟล์เสยีง
● สร้างโปรไฟล์การระบตํุาแหนง่เสียง

การสร้างโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็ก
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือสร้างโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็ก
1. คลกิท่ี  เพ่ือสร้างโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็ก
2. ในสว่น Overclock Profiles (โปรไฟล์โอเวอร์คลอ็ก) ให้คลกิ NEW PROFILE (โปรไฟล์ใหม)่
3. ในแถบคําสัง่ด้านซ้าย ให้ใสช่ื่อโปรไฟล์
4. ในแถบคําสัง่ด้านขวา ให้ตัง้คา่ CPU และ GPU
5. ในแถบคําสัง่ด้านขวา ให้คลกิท่ีแทบ็ ADVANCED VIEW (มมุมองขัน้สงู) จากนัน้ลากแถบเลื่อนเพ่ือกําหนดการตัง้คา่ตอ่ไปนี ้

● Frequency (ความถ่ี)
● Voltage (แรงดนัไฟฟ้า)
● Voltage Offset (แรงดนัไฟฟ้าออฟเซต)

6. คลกิ TEST & SAVE (ทดสอบและบนัทกึ)
หน้าตา่งป็อปอพัจะแสดงขึน้มาเพ่ือเร่ิมทดสอบการตัง้คา่ของโปรไฟล์ หลงัจากทดสอบโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็กเสร็จแล้ว ผลการทดสอบจะแสดงขึน้

7. คลกิ SAVE (บนัทกึ) หากผา่นการทดสอบ
จากนัน้โปรไฟล์โอเวอร์คลอ็กจะบนัทกึไว้และจะแสดงในรายการโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็ก

8. ในกรณีท่ีไมผ่า่นการทดสอบ กลอ่งโต้ตอบจะแสดงขึน้และแจ้งให้คณุยืนยนัการตัง้คา่ท่ีแนะนําโดย Alienware Command Center คลกิ Yes (ใช)่
การตัง้คา่ท่ีแนะนําจะแสดงขึน้ในแถบคําสัง่ด้านขวาใต้แท็บ ADVANCED VIEW (มมุมองขัน้สงู)

9. คลกิ SAVE (บนัทกึ) เพ่ือบนัทกึการตัง้คา่ท่ีแนะนํา

กําหนดโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็กให้กบัคอมพิวเตอร์ของคณุ
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือกําหนดโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็กให้กบัคอมพิวเตอร์ของคณุ
1. คลกิท่ี  ข้างโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็ก

12



โปรไฟล์โอเวอร์คลอ็กเปิดใช้งานแล้ว
2. คลกิท่ี MY SYSTEM (ระบบของฉนั) เพ่ือเช่ือมโยงโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็กกบัคอมพิวเตอร์ของคณุ
3. คลกิ OK (ตกลง)

โปรไฟล์โอเวอร์คลอ็กเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ของคณุแล้ว

การสร้างโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็กซํา้
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือสร้างโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็กซํา้
1. คลกิขวาที่โปรไฟล์ท่ีคณุต้องการทําซํา้

เมนป็ูอปอพัจะแสดงขึน้
2. คลกิ Duplicate (ทําซํา้)

กลอ่งโต้ตอบ DUPLICATE PROFILE (สร้างโปรไฟล์ซํา้) จะแสดงขึน้
3. คลกิ SAVE (บนัทกึ)

โปรไฟล์โอเวอร์คลอ็กท่ีทําซํา้จะแสดงอยูใ่นรายการโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็ก

การย้อนกลบัการตัง้คา่โปรไฟล์โอเวอร์คลอ็ก
คณุสามารถย้อนการตัง้คา่โปรไฟล์โอเวอร์คลอ็กกลบัไปเป็นคา่ท่ีบนัทกึไว้ก่อนหน้าได้

ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือย้อนกลบัการตัง้คา่โปรไฟล์โอเวอร์คลอ็ก

1. คลกิท่ีโปรไฟล์โอเวอร์คลอ็ก
2. ท่ีแผงด้านขวา ให้คลกิท่ีแทบ็ ADVANCED NEW (ขัน้สงูใหม)่
3. คลกิ REVERT (ย้อนกลบั)

การตัง้คา่โปรไฟล์โอเวอร์คลอ็กได้กลบัไปใช้การตัง้คา่ท่ีบนัทกึไว้ก่อนหน้านีแ้ล้ว

การสร้างโปรไฟล์ความร้อน
คณุสามารถสร้างโปรไฟล์ความร้อนเพ่ือตัง้คา่อณุหภมิูและความเร็วของพดัลมตอ่ไปนีไ้ด้
● CPU fan (พดัลม CPU)
● GPU fan (พดัลม GPU)
● PCI fan (พดัลม PCI)

ปฏิบตัิตามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือสร้างโปรไฟล์ความร้อน

1. ในหน้าตา่ง FUSION ให้คลกิ 
จากนัน้โมดลู Fusion สําหรับความร้อนจะแสดงขึน้มา

2. ในสว่น THERMAL PROFILES (โปรไฟล์ความร้อน) ให้คลกิท่ี NEW PROFILE (โปรไฟล์ใหม)่ เพ่ือสร้างโปรไฟล์ความร้อนใหม่
3. คลกิ ADVANCED VIEW (มมุมองขัน้สงู) เพ่ือตัง้คา่อณุหภมิูและความเร็วของพดัลม
4. คลกิ OK (ตกลง)
5. คลกิ SAVE (บนัทกึ)

โปรไฟล์ความร้อนท่ีสร้างขึน้ใหมจ่ะแสดงอยูใ่นรายการ THERMAL PROFILES (โปรไฟล์ความร้อน)

การสร้างโปรไฟล์พลงังาน
คณุสามารถสร้างโปรไฟล์พลงังานเพื่อกําหนดการตัง้คา่พลงังานและแบตเตอร่ีได้

ปฏิบตัิตามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือสร้างโปรไฟล์พลงังาน

1. ในหน้าตา่ง FUSION (ฟิวชนั) ให้คลกิ 
จากนัน้โมดลูฟิวชนัสําหรับการจดัการพลงังานจะแสดงขึน้มา

2. ในสว่น Power Management (ระบบจดัการพลงังาน) ให้คลกิท่ี NEW PROFILE (โปรไฟล์ใหม)่ เพ่ือสร้างโปรไฟล์ใหม่
3. ใสช่ื่อให้กบัโปรไฟล์พลงังาน
4. คลกิ OK (ตกลง)

โปรไฟล์พลงังานที่สร้างขึน้ใหมจ่ะแสดงอยูใ่นรายการ Power Management (ระบบจดัการพลงังาน)
5. จากนัน้เลือกโปรไฟล์การจดัการพลงังานเพื่อกําหนดการตัง้คา่พลงังานและแบตเตอร่ี
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การสร้างโปรไฟล์เสียง
ปฏิบตัติามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือสร้างโปรไฟล์เสยีง
1. ในหน้าตา่ง FUSION ให้คลกิท่ี 

จากนัน้โมดลู Fusion สําหรับระบบเสียงจะแสดงขึน้มา
2. ในสว่น AUDIO PROFILES (โปรไฟล์เสียง) ให้คลกิท่ี NEW PROFILE (โปรไฟล์ใหม)่ เพ่ือสร้างโปรไฟล์เสียงใหม่
3. ใสช่ื่อให้กบัโปรไฟล์พลงังาน
4. กําหนดการตัง้คา่ดงัตอ่ไปนี ้

● Microphone volume (ระดบัเสยีงไมโครโฟน)
● Audio effects (เอฟเฟกต์เสียง)
● Custom EQ (EQ กําหนดเอง)

5. คลกิ SAVE (บนัทกึ)
โปรไฟล์เสียงท่ีสร้างขึน้ใหมจ่ะแสดงอยูใ่นรายการ AUDIO PROFILES (โปรไฟล์เสียง)

การสร้างโปรไฟล์การระบตํุาแหนง่เสียง
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือสร้างโปรไฟล์การระบตํุาแหนง่เสียง
1. ในหน้าตา่ง FUSION ให้คลกิท่ี 

จากนัน้โมดลู Fusion สําหรับการระบตํุาแหนง่เสียงจะแสดงขึน้มา
2. ในสว่น RECON PROFILES (โปรไฟล์การระบตุําแหนง่เสียง) ให้คลกิท่ี NEW PROFILE (โปรไฟล์ใหม)่ เพ่ือสร้างโปรไฟล์การระบตํุาแหนง่เสยีง
3. ใสช่ื่อให้กบัโปรไฟล์การระบตํุาแหนง่เสยีง
4. กําหนดคา่ให้กบัการตัง้คา่การระบตํุาแหนง่เสียง
5. คลกิ SAVE (บนัทกึ)

โปรไฟล์การระบตํุาแหนง่เสยีงท่ีสร้างขึน้ใหมจ่ะแสดงอยูใ่นรายการ RECON PROFILES (โปรไฟล์การระบตุําแหนง่เสียง)
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การปรับแตง่การตัง้คา่อินเตอร์เฟสสาํหรับผู้ใช้
คณุสามารถปรับแตง่อินเตอร์เฟสของ Alienware Command Center เพ่ือใช้งานอินเตอร์เฟสท่ีมีสีและเอฟเฟกต์ท่ีตา่งออกไป

ปฏิบตัิตามขัน้ตอนเหลา่นีเ้พ่ือปรับแตง่อินเตอร์เฟสผู้ใช้ของ Alienware Command Center
1. เลอืกโหมดหนึง่จากรายการตอ่ไปนี ้

● Dark (มืด): เพ่ือใช้อินเตอร์เฟสในโหมด Dark (มืด)
● Light (สวา่ง): เพ่ือใช้อินเตอร์เฟสในโหมด Light (สวา่ง)

2. คลกิท่ี  ท่ีด้านบนของ Alienware Command Center
เมนดูรอปดาวน์จะแสดงขึน้

3. ในสว่น Interface Settings (การตัง้คา่อินเตอร์เฟส) ให้คณุเลือกสีไฮไลต์และเอฟเฟกต์สําหรับ UI
4. ในสว่น UI Highlight Color (สีไฮไลต์สําหรับ UI) ให้เลือกหนึง่ตวัเลือกจากรายการตอ่ไปนี ้

● Auto Managed (จดัการอตัโนมตัิ): สีของ UI จะเป็นไปตามชดุรูปแบบของระบบที่ใช้งาน
● Fixed (ตายตวั): เลอืกสีท่ีคณุต้องการใช้สําหรับอินเตอร์เฟสผู้ใช้

5. ในสว่น Particle Effects (เอฟเฟกต์อนภุาค) คณุสามารถเลือกเอฟเฟกต์หนึง่จากรายการตอ่ไปนีไ้ด้
● Off (ปิด)
● Waveform (รูปคลื่น)
● Smoke (ควนั)
● Galaxy (กาแลก็ซี)
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การขอรับความชว่ยเหลือและการตดิตอ่กบั Alienware

วิธีการชว่ยเหลือตนเอง
คณุสามารถขอรับข้อมลูและวิธีใช้เก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการของ Alienware โดยใช้แหลง่ข้อมลูวิธีการชว่ยเหลอืตนเอง:

ตาราง 2. ผลติภณัฑ์ Alienware และข้อมลูวิธีการชว่ยเหลือตนเองออนไลน์ 

ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการของ Alienware www.alienware.com

แอป Dell Help & Support

เคลด็ลบั

ตดิตอ่ฝ่ายสนบัสนนุ ใน Windows search, พิมพ์คําวา่ Help and Support (วิธีใช้และการสนบัสนนุ) และ
กด Enter

ความชว่ยเหลือออนไลน์สําหรับระบบปฏิบตักิาร www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

ข้อมลูการแก้ไขปัญหา, คูมื่อผู้ใช้, คําแนะนําการตัง้คา่, ข้อมลูจําเพาะของผลติภณัฑ์, บลอ็คความชว่ย
เหลือทางด้านเทคนิค, ไดรเวอร์, การอปัเดตซอฟต์แวร์ และอ่ืนๆ

www.alienware.com/gamingservices

วิดีโอแสดงวิธีการซอ่มแซมคอมพิวเตอร์ทีละขัน้ตอน www.youtube.com/alienwareservices

ติดตอ่ Alienware
หากต้องการติดตอ่ Alienware สําหรับฝ่ายขาย การสนบัสนนุด้านเทคนิค หรือปัญหาเก่ียวกบับริการลกูค้า โปรดดท่ีู www.alienware.com

หมายเหต:ุ โดยบริการเหลา่นีอ้าจมีให้บริการเฉพาะในบางประเทศและบางผลติภณัฑ์เทา่นัน้ และบริการบางอยา่งอาจไมมี่ให้บริการในประเทศของคณุ

หมายเหต:ุ หากไมส่ามารถเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมลูตดิตอ่ได้จากใบแจ้งหนี ้ใบกํากบัสนิค้า บลิ หรือแคตาลอ็กสนิค้าของ Dell
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