ฟี เจอร์ ของ SX OS
ใช้ ได้ กับ Switch ทุกเครื่ อง
• SX OS สามารถทํางานได้ กบั Nintendo Switch ทุกเครื่ องและทุกเวอร์ ชนั่ ของเฟิ ร์ มแวร์

เล่ นได้ ทุกเกมส์
• คุณสามารถเล่นเกมส์โปรดทุกเกมส์ของคุณผ่าน microSD Card ได้ โดยตรงเมื่อคุณใช้ SX OS

ใช้ App และเกมส์ Homebrew
• คุณสามารถใช้ แอพและเกมส์จากผู้พฒ
ั นาต่างๆ ได้ โดยผ่าน Launcher ที่ SX OS มีให้

การซัพพอร์ ตอย่ างต่ อเนื่อง
• ทีมผู้พฒ
ั นามีการพัฒนา SX OS อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะนําฟี เจอร์ ใหม่ๆ มาให้ คณ
ุ
การใช้ งานเฟิ ร์ มแวร์ ดงั ้ เดิม
ั ้ มของคุณใน
• นอกจากที่คณ
ุ สามารถใช้ custom firmware คุณยังสามารถเล่นเกมส์ดงเดิ
firmware ดังเดิ
้ มของ Nintendo Switch ได้ อีกด้ วย
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เริ่มต้ นใช้ งาน
ไฟล์ ท่ ตี ้ องใช้ :
 SX OS (boot.dat) - Download

เครื่องมือที่ต้องใช้ :
 Xecuter Jig1
 Xecuter Dongle2

 คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต
 การ์ ดรี ดเดอร์
 MicroSD Card สําหรับ Nintendo Switch (ฟอร์ แมต exFAT3 หรื อ FAT32)

1. Xecuter Jig
3แนะนําให้ ใช้ ฟอร์ แมต

2. Xecuter Dongle

exFAT เพราะสามารถจุไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 3.7GB ได้ เนื่องจากหลายเกมส์มีขนาด

ั้
เศษในการ Activate สามารถอ่านได้ ที่นี่
ใหญ่ แต่การใช้ exFAT ต้ องมีขนตอนพิ
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วิธีการบูตเข้ า SX OS
เริ่ มด้ วยการก๊ อปปี ไ้ ฟล์ SX OS (boot.dat) ไว้ ใน MicroSD card ของ Nintendo Switch และใส่เข้ า
้ งปิ ดอยู่ และไม่ได้ ตอ่ เข้ ากับ
ไปในตัวเครื่ อง ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเครื่ อง Nintendo Switch ของคุณนันยั
คอมพิวเตอร์ หรื อเสียบชาร์ จอยู่

สไลด์ jig เข้ าไปในรางของ Joycon ด้ านขวา และกดลงจนเช้ าที่ ขันตอนถั
้
ดไปให้ เสียบ Dongle เข้ ากับ
พอร์ ต USB-C ด้ านล่างของ Switch (กลับหัวได้ )
ต่อมา ให้ กดปุ่ มเพิ่มเสียง และกดปุ่ มเปิ ดเครื่ อง Nintendo Switch จะบูตเข้ า SX OS Bootloader ทันที
ตอนนี ้คุณสามารถถอด jig ออกไดแล้ ว

SX Bootloader
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วิธีการลง Auto-RCM
Auto-RCM เป็ นฟี เจอร์ หนึ่งของ SX OS ที่ทําให้ Nintendo Switch ของคุณบูตเข้ า SX OS ได้ เลย โดย

ไม่ต้องใช้ jig
จากหน้ า Bootloader เลือก Option และเลือก Install AutoRCM ในหน้ าจอถัดไป

ถ้ าคุณใช้ Auto-RCM เครื่ อง Nintendo Switch ของคุณจะไม่สามารถเปิ ดได้ อย่างปกติ ถ้ าถูกปิ ด คุณ
จะต้ องใช้ SX Pro Dongle ในการเปิ ดเครื่ องอีกครัง้
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ Dongle ในการเปิ ดเครื่ องหลายๆ ครัง้ คุณสามารถใช้ Sleep Mode ของ
Nintendo Switch แต่ต้องตรวจสอบให้ มนั่ ใจเสมอว่าแบตเตอร์ รี่ของคุณนันชาร์
้ จอยูเ่ สมอ
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วิธีการ Activate License
เมื่อคุณบูตเข้ า SX OS ครัง้ แรก ไฟล์ license-request.dat จะถูกสร้ างขึ ้นใน microSD card ของคุณ

คุณสามารถ Activate ผ่านทาง Switch ของคุณ โดยการเข้ า Album เพื่อเข้ าเมนูเลือกเกมส์ และกด R:
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หรื อ ถ้ าคุณไม่อยากจะให้ Nintendo Switch ของคุณออนไลน์ คุณสามารถ Activate
ผ่านทางเวปไซต์ได้ ที่นี่ โดยการอัพโหลดไฟล์ license-request.dat และใส่โค้ ดลงไป

เมื่อเสร็ จสิ ้น ไฟล์ license.dat จะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัตหิ ลังจากกด Retrieve License (ถ้ าไม่ดาวน์
โหลด ให้ คณ
ุ ปิ ด ad-blocker หรื อใช้ browser ตัวอื่นและลองอีกครัง้ )
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ก็อปปี ไ้ ฟล์ license.dat ลงไปใน MicroSD card และใส่กลับเข้ าไปใน Nintendo Switch ของคุณ
และเปิ ดเครื่ องโดยที่ยงั มี SX Pro Dongle เสียบอยู่
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วิธีใช้ SX OS
ถ้ าไฟล์ Activation อยูใ่ น MicroSD Card ของคุณ Nintendo Switch ของคุณตจะบูตเข้ า SX OS
โดยอัตโนมัติ ถ้ าคุณอยากกลับไปเมนู Bootloader คุณสามารถกดปุ่ มเพิ่มเสียงพร้ อมกับปุ่ มเปิ ดเสียง
เมื่อ SX OS ถูกโหลดขึ ้นมาแล้ ว ไอคอน Album ของคุณจะมีฟังก์ชนั่ เพิ่มขึ ้นมาอีกมากมาย
เมื่อคุณเลือก Album โดยที่ไม่ได้ กดปุ่ มอื่นเพิ่ม คุณจะเข้ าสูเ่ มนูเลือกเกมส์

ไฟล์เกมส์ที่เป็ น .xcl ทังหมดใน
้
MicroSD Card จะถูกแสดงที่นี่ โปรดนําตลับเกมส์ที่อยุใ่ นเครื่ องออก
ก่อนที่จะโหลดเกมส์จากเมนูนี ้
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กดปุ่ ม L ค้ างไว้ พร้ อมกับเลือกเมนู Album จะเป็ นการเปิ ด Album รูปธรรมดา คุณสามารถดู
Screenshot และวีดีโอของคุณได้ ในเมนูนี ้

กดปุ่ ม R ค้ างไว้ พร้ อมกับเลือกเมนู Album จะเป็ นการเปิ ด Homebrew Menu (เมนูนี ้คุณจําเป็ นจะต้ อง
มี Homebrew Menu files ใน MicroSD Card ของคุณ)

ถ้ า Homebrew ของคุณไม่ปรากฏ กรุ ณาตรวจสอบในโฟลเดอร์ ของคุณ ถ้ าทุกอย่างถูกต้ อง แต่ยงั มีปัญหา
อยู่ ให้ ลองฟอร์ แมต MicroSD Card ของคุณผ่านคอมพิวเตอร์ ที่เป็ น Windows
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คําถามที่พบบ่ อย
Q: ฉันจะกลับไปหน้ าเมนูในการบูตของ TX ได้ อย่างไร
A: กดปุ่ มเพิ่มเสียงค้ างไว้ และกดปุ่ มเปิ ดเครื่ องโดยที่มี SX Pro Dongle เสียบไว้ อยู่ หรื อก่อนที่จะกด
“Inject Payload” ใน TegraRcmGUI

Q: ฉันจะเข้ า Album ตามปกติได้ อย่างไร
A: กด L ค้ างไว้ และเลือก Album

Q: ฉันจะเปิ ดเมนุ Homebrew ได้ อย่างไร
A: นําไฟล์ “hbmenu.nro” ใส่ไว้ ใน root ของ MicroSD Card และกด R ค้ างไว้ และเปิ ด Album

Q: ฉันจะติดตัง้ หรื อถอดการติดตัง้ AutoRCM ได้ อย่างไร

้ อถอนการติดตัง้
A: เข้ า TX Boot Menu และเลือก options ในหน้ านี ้ คุณจะสามารถเลือกติดตังหรื
AutoRCM ได้
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วิธีการแก้ ปัญหา
ปั ญหา: SX OS ไม่สามารถมองเห็น MicroSD Card ที่เป็ นฟอร์ แมต exFAT ได้
วิธีแก้ : คุณต้ องเปิ ดเครื่ อง Nintendo Switch ของคุณในโหมดปกติ ที่มี MicroSD Card ที่เป็ นฟอร์ แมต
exFAT เพื่อที่จะต้ องเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์ ของ Nintendo เพื่อที่จะดาวน์โหลดไฟล์ Activation

ถ้ าคุณไม่ต้องการจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต ยังมีวิธีที่เราหวังว่าให้ คณ
ุ ใช้ ได้ ในอนาคตอันใกล้ นี ้
ปั ญหา: ฉันเจอปั ญหา “BOOT.DAT” จอดับ หรื อ read error
วิธีแก้ : ปั ญหานี ้เกิดขึ ้นได้ จาก SD Card ที่ฟอร์ แมตไม่สมบูรณ์ ให้ คณ
ุ ลองฟอร์ แมต SD Card ของคุณใหม่
โดยใช้ Nintendo Switch ของคุณ
ปั ญหา: ฉันไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Activation จากเวปไซต์ของ TX ได้
ุ ปิ ด ad-blocker หรื อใช้ browser ตัวอื่นเช่น Google Chrome หรื อ Internet
วิธีแก้ : ให้ คณ
Explorer/Edge ผู้ใช้ บางคนรายงานว่าพบปั ญหาการปิ ดกันการดาวน์โหลดกับ Firefox
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