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SX OS-funksjoner
Fungerer med
●

alle bryterkonsoller SX OS kjører på alle Nintendo Switchek og alle systemversjoner!

Spill alle spill Med
●

SX OS kan du spille alle dine favorittspill direkte fra Nintendo Switch-minnekortet.

Homebrew Games & Apps
●

SX OS kan du nyte alle kvalitetsspillere og applikasjonene utviklet av uavhengige utviklere.

Kontinuerlig Support
●

Team Xecuter arbeider kontinuerlig for å bringe nye, spennende funksjoner i SX OS leser

Dobbel funksjonalitet
●

OS SX-starter kan du enkelt starte en standard Nintendo Switch operativsystem for å nyte de
originale spillene med.

Komme
Nødvendige dokumenter:
❖TegraRcmGUI Portable - Last ned
❖SX OS (boot.dat) - Last
❖SX Loader (payload.bin) - Last ned defor

nødvendige verktøy
❖RCM-Tool¹
❖datamaskin med Internett-tilkobling til
❖en USB-C-kabel
❖Micro-USB-leser
❖MicroSD-kortleser Bryter for ( exFAT² eller FAT32)

¹ RCM-verktøyet ditt kan være så enkelt som en utdrag eller så komplisert
som et profesjonelt 3D-utskriftst verktøy som SX Pro.

²exFat anbefales og kreves for filer som er større enn 3,7 GB, som
inkluderer et stort antall spill, men krever spesiell aktivering med bryteren.
Klikk her for å lese mer.

RCM (Recovery Mode) Oppstart
starte kopieringen SX OS (boot.dat) Switch MicroSD-kort, og plassere den
tilbake i det første, slik at Switch enheten er av og ikke er koblet til en
datamaskin eller en lader.

Plasser RCM-verktøyet slik at det kobler de første og siste ledere til høyre
Joycon-spor (ikke Joycon selv).
Hold nede Volum + -knappen og trykk på strømknappen. Ingenting bør
vises på skjermen, men bryteren er virkelig RCM-modus. Hvis
Nintendo-logoen vises, slår du av bryteren, kontroller at verktøyet er på
plass og prøv igjen.

Start SX OS
Trekk TegraRcmGUI Portable-mappen på skrivebordet ditt og kopier SX
Loader (payload.bin) til samme mappe.

På Installer-fanen klikker du på Installer driver og følger instruksjonene
for å installere Switch RCM-driveren på datamaskinen.

Gå tilbake til Payloads-kategorien og koble bryteren (som nå
skal være RCM-modus) til datamaskinen via USB-C-kabel.

Velg mappeikonet og velg filen SX OS (payload.bin). Når det er valgt, velg
Inject Payload og Switch skal starte opp i SX OS.

Auto RCM-installering Med
Auto-RCM-funksjonen kan Switch startes i RCM-modus uten verktøy.
Fra Alternativer-menyen, velg Installer AutoRCM.

Når Auto-RCM er installert, fungerer den ikke starter normalt når den er
slått helt av og SX Pro krever enten datamaskinen eller sendt payload.bin
fil.

For å unngå dette, bruk bryterens hvilemodus og la ikke batteriet gå tom.

Aktivere en lisens
Når du starter SX OS for første gang, opprett
lisens-request.dat-filen for MicroSD-kortet ditt.

Nå kan du aktivere lisensen albumet ikonet for å gå inn i Switch fag, enten
for å åpne spillet valgmenyen og trykke på R-knappen:

eller hvis du ikke ønsker å koble til Internett, kan du aktivere
den manuelt:
Slå av bryteren og aktivisering siden,laste ned lisens request.dat
filen manuelt og skriv lisenssikoodisi .

Din license.dat-fil skal lastes automatisk etter at du har trykket på Hent
lisens (Hvis ikke, slå av annonse blokk eller prøv en annen nettleser).

Kopier license.dat MicroSD-kort, sett det inn i bryteren, slå den på og
sende payload.bin igjen TegraRcmGUI hjelp.

Bruke SX OS
Hvis aktiverings filen er på MicroSD-kortet, skal bryteren starte
automatisk på SX OS. Hvis du trenger å komme tilbake til
oppstartsmenyen, holder du Volum + -knappen nede før du trykker på
"Inject Payload" i TegraRcmGUI.

Når SX OS kjører, har album ikonet flere funksjoner.
Trykk på den for å åpne spill valgmenyen.

Spill som er på ditt MicroSD-kort i .xci-format, vises her. Fjern kortet fra
bryteren før du bruker laderen.

Når du holder L på bunnen når du velger et album, åpnes et
standard albumen for å administrere bilder og videoer.
Når du holder R på bunnen når du velger et album, åpnes
Homebrew-menyen (krever Homebrew Menu-filer på MicroSD-kortet).

Hvis Homebrew-applikasjoner ikke vises, må du kontrollere at
mappestrukturene er riktige. Hvis dette ikke virker, starter du
MicroSD-kortet på Windows-PCen.

Spørsmål
Q. Hvordan kommer jeg tilbake til oppstartsmenyen?
V. Trykk og hold Volum + -knappen ved oppstart med SX Pro eller før du
trykker på Inject Payload på TegraRcmGUI.

Spørsmål: Hvordan kommer jeg til et vanlig Nintendo-album?
V. Hold L på bunnen når du starter et album.

Q. Hvordan starter jeg Homebrew Menu (HBMenu)?
V. Plasser hub.nro ved roten til MicroSD-kortet ditt og hold R på oppstarts
albumet.

Q. Hvordan installerer / fjerner jeg AutoRCM?
V. Gå tilbake til startmenyen for TX (se ovenfor) og velg Valg. Derfra kan
du installere eller fjerne AutoRCM.

Feilsøking

Problem: SX OS kan ikke bruke mitt exFAT MicroSD-kort.
Løsning: Start normalt bryteren EXFAT SD for å laste ned aktiveringsfiler
fra Nintendo. Hvis du ikke vil oppgradere til Switch eller koble til
Internett, er det en avansert måte, og vi håper at det snart blir et lett
homebrew-program.

Problem: Jeg får "BOOT.DAT" -feil, svart boksfrysing, eller fillestefeil.
Løsning: Dette skyldes vanligvis et feilformatert SD-kort. Prøv å formatere
kortet i bryterinnstillingene.

Problem: Jeg får ikke aktiveringsfilen fra TX-nettstedet.
Løsning: Prøv å deaktivere annonseblokken eller prøv en annen nettleser,
for eksempel Google Chrome eller Internet Explorer / Edge. Noen brukere
har rapportert problemer med Firefox.

