
NACON REVOLUTION UNLIMITED PRO
CONTROLLER

Használati Utasítás



Ezt a terméket úgy tervezték, hogy fokozza a videojáték-élményt. Kérjük,
őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra.

A doboz tartalma:

1 x REVOLUTION Unlimited Pro vezérlő
1 x 3 m csatlakozókábel
1x használati utasítás
2 x 10 g súlyú
2 x 14 g súlyú
2 x 16 g súlyú
1x USB Bluetooth
2 x extra domború pálcafej
1 x fém tengelykészlet (30°)
1 x fém tengelykészlet (38°)
1 x fém tengely készlet (46°) - már fel van szerelve a vezérlőre
1 x tároló tok 1 x tisztító kendő

Az elemek leírása



1/3 m fonott kábel USB-Ato USB-C csatlakozóval
2/Érintőpad
3/Megosztás gomb
4/Opciók gomb
5/PS gomb
6/Művelet gombok
7/Bal oldali kar L3 gombbal és 46°-os amplitúdóval
8/Jobb kar R3 gombbal és 46°-os amplitúdóval
9/Iránypárna
10/LED lejátszó állapotjelző
11/4x profil LED / mikrofon, némítás és akkumulátor töltöttségi szint jelző
12/Headset csatlakozó (3,5 mm-es jack)
13/R1 Gomb
14/L1 Gomb
15/2x Súlyrekeszek
16/R2 Analóg trigger
17/L2 Analóg trigger
18/Hátsó gyorsbillentyűkS1/S2/S3/S4
19/Módválasztás:

1. PS4™ Normál mód
2. PS4™ Speciális mód
3. Speciális PC mód*

20/Profilválasztó gomb
21/Kommunikációs mód

1. Vezetékes
2. Vezeték nélküli

22/Mikrofon némító gomb/akkumulátor töltöttségi szint (nyomva tartva)
23/Lehalkítás
24/Hangerő fel
25/USB Plug & Play Vezeték nélküli vevő
26/Szinkronizálás gomb
27/LED szinkron

Jellemzők

A REVOLUTION Unlimited Pro vezérlő vezetékes és vezeték nélküli módban
is használható (lásd az 1. részt). Ennek a vezérlőnek 3 x üzemmódja van:
1. mód = PS4™ Normál mód (lásd a 2. részt).
2. mód = PS4™ Advanced Mode (lásd a 3. részt).
3. mód = PC Advanced Mode* (lásd a 4. részt).



Beépített 1300 mAh Li-Polymer újratölthető akkumulátor tartozik hozzá.

Súlykezelés

A vezérlő súlyának módosításához a következőket kell tennie:
1. Óvatosan csúsztassa le a súlytartó rekeszt a kinyitáshoz.
2. Helyezze be a súlyt a kívánt módon.
3. Óvatosan csúsztassa felfelé a súlytartó rekeszt, hogy bezárja.

1/ A REVOLUTION Unlimited Pro Controller használata

Választhat, hogy a vezérlőt vezetékes módban (a mellékelt kábelen keresztül)
vagy vezeték nélkül használja az USB Bluetooth-on keresztül.

a. Vezetékes kommunikáció

Győződjön meg arról, hogy a vezetékes mód van kiválasztva a
„Kommunikációs mód” kapcsolóban, amely a vezérlő alján található (a
„vezetékes” mód a bal oldalon, a „vezeték nélküli” mód a jobb oldalon
található):
- Csatlakoztassa a kábelt a vezérlő hátuljához, és ellenőrizze, hogy
megfelelően rögzítve van.
- Csatlakoztassa a kábelcsatlakozót a PS4™ rendszer egy szabad USB-
portjához, ügyelve arra, hogy ne érintse meg a botokat vagy a kioldókat.



- Nyomja meg a PS gombot. A lejátszó állapotjelző LED-je kigyullad.
Felhívjuk figyelmét, hogy a játékos állapotjelzője reagálhat a játékon belüli
műveletekre, ha a szoftver támogatja. - Most már készen áll a játékra.
- A vezérlő azonnal kikapcsol, amint leválasztja a kábelről vagy a PS4™
rendszerről.

Megjegyzés: vezetékes módban a vezérlő kommunikációja csak az USB
kábelen keresztül történik.

MEGJEGYZÉSEK:

- A hátoldalon található 'Mode Selection' kapcsoló határozza meg, hogy a
vezérlő PS4™ Normál módban (1. pozíció) vagy PS4™ Haladó módban (2.
pozíció) működik-e.
- A PC Advanced Mode (3. pozíció) lehetővé teszi, hogy a vezérlőt X-bemeneti
módba kapcsolja PC* használathoz.

b. Vezeték nélküli kommunikáció

Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli kommunikációs mód van
kiválasztva, és kövesse az alábbi lépéseket:
- Csatlakoztassa az USB Bluetooth-t
- A vevő LED villogása jelzi, hogy vezérlőt keres.
- Nyomja meg a PS gombot a kontrolleren. A lejátszó állapotjelző LED-je
kigyullad. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a lejátszó állapotjelzője reagálhat a
játékon belüli műveletekre, ha a szoftver támogatja.



- A vevő LED-je abbahagyja a villogást, amikor a vezérlőhöz csatlakozik, és
ugyanolyan színű lesz, mint a lejátszó állapotjelző LED-je a vezérlőn.
- Most már készen áll a játékra.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha a vezérlő nem csatlakozik, az USB Bluetooth-hoz, hogy szinkronizálja a
vezérlőt a vevővel.

A folyamat a következőkből áll:
• győződjön meg róla, hogy a vezérlő KI van kapcsolva, vagy kapcsolja KI,
• nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőn a „Share” + „PS” gombot, amíg a
lejátszó állapotjelző LED-je villogni nem kezd,
• nyomja meg a SYNC gombot az USB-n. Bluetooth

- Ha egy 2. vezérlőt csatlakoztat egy szabad USB aljzathoz, akkor
csatlakoztassa az 1x vezérlőt és 1x USB Bluetooth-t
- Ha 10 percnél tovább hagyja a vezérlőt, 'Alvó' módba lép. A 'PS' gomb
megnyomásával a vezérlő felébreszthető.
- A vezérlő kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a „PS” gombot 6
másodpercig, amíg a vezérlő KI nem kapcsol.
- Amikor Vezeték nélküli módról Vezetékes módra vált át, a képernyőn a
következő üzenet jelenik meg: „A vezérlő le volt kapcsolva”. Nyomja meg a
„PS” gombot az újracsatlakozáshoz.
- Ha játék közben késést vagy deaktiválást tapasztal, kérjük, állítsa be az
USB-vevőket az alábbiak szerint.

- A hátoldalon található „Mode Selection” kapcsoló határozza meg, hogy a
vezérlő PS4™ Normál módban (1. pozíció) vagy PS4™ Haladó módban (2.
pozíció) működik-e.
- A PC Advanced Mode (3. pozíció) lehetővé teszi, hogy a vezérlőt X-bemeneti
módba kapcsolja számítógépes használatra*. Ritka esetekben a jel hatással
lehet más vezeték nélküli eszközökre, például WiFi útválasztókra, WiFi
átjátszókra vagy egyéb Bluetooth-okra. .



Hogyan töltsük fel a vezérlőt

A vezérlő a következő módokon tölti a belső akkumulátort:
1/ Ha vezetékes vezérlőként csatlakozik a PS4™ rendszerhez
2/ Ha vezeték nélküli vezérlőként használják, és a kábel a PS4™ rendszerhez
csatlakozik. Ebben az opcióban a belső akkumulátor „cseppen” töltődik, mivel
az akkumulátor még mindig a vezérlő táplálására szolgál ;
3/ Ha a PS4™ rendszerhez csatlakozik, kábellel, vezetékes vagy vezeték
nélküli vezérlőként, de a vezérlő „Alvó” módban vagy „Kikapcsolt” állapotban
van. Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez bármely módban
egyszerűen nyomja meg és tartsa lenyomva a „Mic” gombot a vezérlő alján (1
másodpercnél tovább).

A profil LED-ek a fent leírtak szerint világítani kezdenek. Most már
elengedheti a mikrofon némító gombját.

A profil LED-ek az alábbiak szerint mutatják az akkumulátor töltöttségi
szintjét:
- 75% < Elem töltöttségi szint≤ 100%: 4 profil LED világít
- 50% < Elem töltöttségi szint≤ 75%: 3 profil LED világít (1., 2. és 3. LED)
- 25% < Elem töltöttségi szint≤ 50%: 2 profil LED világít (1. és 2. LED)
- 10% < Az akkumulátor töltöttségi szintje≤ 25%: 1 profil LED világít (1. LED)
- Az akkumulátor töltöttségi szintje ≤ 10%: a kiválasztott profil LED
folyamatosan villog

Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében használat után
kapcsolja ki a vezérlőt. Ehhez nyomja meg a „PS” gombot, amíg a Player LED
ki nem alszik. A vezérlő felébresztéséhez nyomja meg a „PS” gombot. Az
akkumulátor épségének megőrzése érdekében javasoljuk, hogy mindig töltse
fel újra, ha a LED PIROSAN vagy VÖRÖSEN villog.

Megjegyzés: győződjön meg arról, hogy a PS4™ rendszer USB-portjai
továbbra is aktívak legyenek, még akkor is, ha a rendszer alvó üzemmódban
van. Így töltheti fel a vezérlőt.

Hogyan kell használni a vezérlő headset vezérlőit?
A vezérlő alján 3x gomb található, amelyek akkor működnek, ha a headset
csatlakoztatva van a vezérlőhöz:
- Hangerő növelése: a headset hangerejének növelése.
- MUTE: Nyomja meg a mikrofon némításának bekapcsolásához. A profil
LED-ek pirosra váltanak, jelezve, hogy a Némítás aktiválva van. Nyomja meg
ismét a Némítás gombot a Némítás funkció kikapcsolásához.
- Hangerő LE: csökkenti a headset hangerejét.

Hogyan kell cserélni a Joystick fejeket?
Lehetősége van lecserélni a joystick fejét, és homorú vagy domború formát
választani. Legyen óvatos a joystick-fejek eltávolításakor és



visszahelyezésekor. Ne legyen túl nagy az erőkifejtés, különben
megsérülhetnek. A joystick fejének cseréjéhez a következőket kell tennie:
- Óvatosan húzva távolítsa el a joystick fejét
- Válassza ki a kívánt joystick fejet;
- Ellenőrizze a joystick fejének alsó részét, és illessze az alakot a tengely
tetején lévő formához.
Óvatosan nyomja meg, amíg nem érzi, hogy a joystick feje „kattan” a helyére.

Most már használhatja vezérlőjét az új joystick fejjel.

Hogyan kell cserélni a joystick tengelyét?
A bal vagy jobb joystick tengelyének megváltoztatása lehetővé teszi, hogy
bizonyos játékoknál reaktívabb vagy pontosabb reakciót kapjon.

A joystick tengelyének cseréjéhez a következőket kell tennie:
- Óvatosan meghúzva távolítsa el a joystick fejét;
- Húzással távolítsa el a joystick tengelyét;
- Helyezze a kívánt joystick tengelyt a helyére;
- Illessze a joystick fejének alsó részét, és illessze a formát a tengely tetején
lévő formához. Óvatosan nyomja meg, amíg nem érzi, hogy a joystick feje
„kattan” a helyére.

2/ 1. mód: PS4™ Normál mód a 'Mode' kapcsoló pozícióba állításával
választható ki.
1. Ebben az üzemmódban a vezérlő a következő funkciókat támogatja:
- Mozgásérzékelők - Érintőpad
- Kettős rezgés
- 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
- PS, SHARE és OPTIONS gombok



- L1 és R1 gombok
- L2 és R2 analóg triggerek
- Bal oldali kar L3 gombbal
- Jobb kar R3 gombbal
- 8 irányú irányított pad
- Akciógombok
- Gyorsbillentyűk és Parancsikon gombok

Bármelyik gombot (kivéve a PS-t, a MEGOSZTÁST, az OPCIÓKAT és az
érintőpad gombjait) rendelheti a gyorsbillentyűkhöz az alábbiak szerint:
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Profil gombot 3 másodpercig. A
jobboldali kar körüli kék fény lüktetni fog.
- Nyomja meg a hozzárendelni kívánt gyorsbillentyűt. A megfelelő LED
kigyullad. LED1 S1-hez / LED2 S2-hez / LED3 S3-hoz / LED4 S4-hez
- Majd nyomja meg azt a gombot, amelyet a Parancsikon gombhoz szeretne
rendelni. A LED 3-szor felvillan, hogy megerősítse a leképezés sikerességét.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Profil gombot 3 másodpercig a
leképezés megerősítéséhez és kilépéséhez

MEGJEGYZÉS: A REVOLUTION Unlimited Pro Controller nem rendelkezik
beépített hangszóróval vagy fénysávval.

3/ 2. mód: PS4™ Advanced Mode (PC/Mac kísérőalkalmazáson keresztül)
A PS4™ Advanced mód a 'Mode' kapcsoló pozícióba állításával választható ki.

2. Ebben a módban a PS4™ normál mód összes funkciójának támogatása
mellett a beállításokat is személyre szabhatja. Ehhez le kell töltenie és
telepítenie kell a PC / Mac kiegészítő alkalmazást, amely kompatibilis a
WindowsmacOS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High
Sierra) és macOS 10.14 (Mojave) operációs rendszerekkel.

Letölthető a következő linkről: www.nacongaming.com

Miután letöltötte és elindította a kísérőalkalmazást, kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a telepítéshez (a szoftver letöltéséhez regisztráció
szükséges).

A PC / Mac kísérőalkalmazás telepítése után a következőket teheti:
- Módosítsa a bal és jobb oldali karok beállításait
- a vátékvezérlő fordított Y-tengelyű irányítása
- Válassza ki az irányított pad 4 vagy 8 irányú mozgását
- Az összes gomb újratervezése (kivéve a PS, a MEGOSZTÁS, az OPCIÓK és
az érintőpad gombjait)
- A gombok hozzárendelése a 4 gyorsbillentyűhöz
- Hozzon létre és töltsön be akár 4-szeres egyéni profilt a vezérlőre, majd
játék közben váltson közöttük
- Állítsa be a holtsávot az L2 és R2 triggereken

http://www.nacongaming.com


- Függetlenül állítsa be a rezgés intenzitását a bal és a jobb oldali
markolaton
- Állítsa be a háttérvilágítást a jobb oldali kar körü

4/ 3. mód: PC Advanced Mode
A PC haladó mód a 'Mode' kapcsoló pozícióba állításával választható ki.
3. Ebben a módban a kontrollerrel PC-játékokat játszhat. Ehhez le kell
töltenie és telepítenie kell a PC / Mac kiegészítő alkalmazást, amely
kompatibilis a WindowsmacOS 10.13 (High Sierra) és a macOS 10.14 (Mojave)
operációs rendszerekkel.
Letölthető a következő linkről: www.nacongaming.com

Miután letöltötte és elindította a kísérőalkalmazást, kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a telepítéshez (a szoftver letöltéséhez regisztráció
szükséges).

A PC / Mac kísérőalkalmazás telepítése után a következőket teheti:
- Módosítsa a bal és jobb oldali karok beállításait
- A botok Y-tengelyének megfordítása - Az összes gomb újratervezése
(kivéve a PS, a SHARE, az OPCIÓK és az érintőpad gombjait)
- A gombok hozzárendelése a 4x gyorsbillentyűhöz
- Válassza ki az irányított pad 4 vagy 8 irányú mozgását
- Hozzon létre és töltsön be akár 4-szeres egyéni profilt a vezérlőre, majd
játék közben váltson közöttük
- Állítsa be a holtsávot az L2 és R2 triggereken
- Függetlenül állítsa be a vibráció intenzitását a bal és a jobb kézi
fogantyúkon
- Állítsa be a háttérvilágítást a jobb oldali kar körül

http://www.nacongaming.com


5/ PC / MAC kísérőalkalmazás
A „Speciális mód” összes funkciójának eléréséhez szüksége lesz a PC / Mac
kísérőalkalmazásra

A kísérőalkalmazás főképernyőjén válthat a különböző beállítások között.
1. Menü bara.

a. Visszatérés a főmenübe.
b. Elem töltöttségi szint jelzés.
c. Minimalizálja vagy zárja be a kísérőalkalmazást

2. Beállítások mód. PS4™ Advanced Mode:
a) módosítsa a PS4™ Advance Mode profiljait.
b) PC mód: módosítsa a PC Advanced Mode profiljait
c) Firmware-, szoftver- és hardverkulcs-frissítések: jelzi, ha új

firmware- vagy szoftverfrissítés érhető el



3.Funkció.
a.Új profil: hozzon létre egy új profilt, és válassza ki a pozícióját a

vezérlőben.
b. Profilok szerkesztése: módosítsa a vezérlő beállításait.

i.Bal pálca: módosítsa a válaszgörbét és a bal bot holt zónáját, az Y-
tengely megfordításának lehetősége.
ii. Jobb rúd: módosítsa a válaszgörbét és a jobb oldali bot
holtzónáját, az Y-tengely megfordításaiii.

iii.Leképezés: határozza meg a vezérlő leképezési gombját, és
válassza ki az irányított padiv 4 vagy 8 irányú mozgását.
iv.Trigger: határozza meg az L2 és R2 triggerek reaktivitásátv.
v.Áttekintés: a kiválasztott profil áttekintésének megjelenítése

c. Letöltés / Megosztás: NACON profilok letöltése vagy hozzáférés a
közösségi webhelyhez.
d.Általános beállítások: módosítsa a rezgésszintet és a fényhatást a
jobboldali kar körül

4. Vezérlőprofilok:
a.Profilok: Megjeleníti a vezérlőben tárolt profil nevét az aktuális módhoz.
Lehetősége van közvetlenül módosítani őket, vagy letölteni egy másik, a
számítógépén tárolt profilt.
b.Teszt terület: megjelenít egy képernyőt a vezérlőn kiválasztott profil
beállításainak tesztelésére.
c.Profilok aktiválása: elküldi a feltöltött profilokat a vezérlőnek

MEGJEGYZÉS: A vezérlőhöz 4 előre betöltött egyéni profil tartozik, hogy
megfeleljen számos játéknak:
1. Semleges (a Normál mód, az L1/R1 és L2/R2 a hátsó gombokhoz rendelve)



2. FPS (a jobb oldali kar jobban reagál)
3. FPS Pro (reagáló jobb oldali kar)
4. Árkád (azonnali botválasz)

Újrahasznosítás

Ezt a terméket nem szabad a normál háztartási szemétbe dobni.
Kérjük, vigye el egy kijelölt gyűjtőhelyre. Az újrahasznosítás
fontos, és segít megóvni környezetünket a hulladéklerakókba
kerülő hulladék mennyiségétől.

Fontos biztonsági intézkedések és óvintézkedések

1/ Ez a vezérlő csak beltéri használatra szolgál. Soha ne tegye ki közvetlen
napfénynek vagy nedves időjárási körülményeknek.
2/ Ne tegye ki a vezérlőt fröccsenő, csepegő, eső vagy nedvesség hatásának.
Ne merítse folyadékba.
3/ Ne tegye ki pornak, magas páratartalomnak, magas hőmérsékletnek vagy
mechanikai ütésnek.
4/ Ne használja, ha a berendezés sérült.
5/ Külső tisztításhoz csak puha, tiszta, nedves ruhát használjon. A
tisztítószerek használata károsíthatja a felületet és beszivároghat a
belsejébe.
6/ Soha ne szállítsa a terméket a kábelénél fogva.
7/ Ezt az eszközt nem arra tervezték, hogy fizikai, érzékszervi vagy szellemi
fogyatékossággal élő személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve olyanok
használhassák, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy nem
kaptak előzetes útmutatást vagy utasítást a készülék használatával
kapcsolatban valakitől, aki felelős a biztonságukért. Ne hagyja felügyelet
nélkül a REVOLUTION Unlimited Pro Controllert, tartsa távol a készüléket
gyermekektől.

Ergonómia

Ha a kezét hosszabb ideig ugyanabban a helyzetben tartja, az fájdalmat
okozhat. Ha ez ismétlődően előfordul, forduljon orvosához. Megelőző
intézkedésként javasoljuk, hogy óránként tartson 15 perces szünetet.

E-mail: support@nacongaming.com
Weboldal: www.nacongaming.com

http://www.nacongaming.com

