
Let op

Aangezien dit product zwaar is, kan het letsel veroorzaken als het valt. 

Ouderlijk toezicht wordt aanbevolen wanneer het product door kinderen wordt gebruikt. 
Buiten bereik van kinderen onder de 3 jaar houden.

Let op
Ouders/verzorgers: 
lees de volgende informatie aandachtig door.

● Dit product bevat kleine onderdelen. Houd dit product uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.

● Houd dit product uit de buurt van zuigelingen en peuters.

    Zoek onmiddellijk medische hulp als er kleine onderdelen worden ingeslikt.

● Lang snoer. Wurgingsgevaar.

● Houd het product uit de buurt van sto�ge of vochtige ruimten.

● Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.

● Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.

● Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen en laat het niet voor langere tijd in

   direct zonlicht liggen. Oververhitting kan tot storingen leiden.

● Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.

● Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.

● Trek niet hard aan de kabel van het product en buig de kabel niet.

● Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek.

   Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.

● Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel.

    Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan

   het beoogde doel.

Handleiding
Bedankt voor de aankoop van dit product.

Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door. 
Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.



3) Haal de USB-kabel door het kabelgat
    en sluit het paneel.

Aansluiten

Steek de kabel
door het gat

●  Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de kabel weer in het paneel van de
     behuizing op te bergen.

- Wees voorzichtig, zodat uw handen, vingers, haar, kabels, enz. niet beklemd raken bij het openen of sluiten van 
  het paneel van de behuizing.
- Wikkel de USB-kabel rond de daarvoor bestemde pinnen voordat u het paneel van de behuizing sluit.

Open het paneel van de behuizing en verwijder de USB-kabel.①
1) Open het paneel van de behuizing door de vergrendeling te verschuiven.

2) Open het paneel van de behuizing en
    haal de USB-kabel eruit.

Steek de kabel
door het gat

Druk op de PS-toets.③

- Sluit de USB-kabel niet aan terwijl u op toetsen of schakelaars drukt of de joystick beweegt.
- Zorg dat de USB-aansluiting in de juiste richting wijst bij het aansluiten.

Zet de hardwarematige tuimelschakelaar op het gewenste platform en sluit 
de USB-kabel aan.

②

1) 2)

USB Type-A

PS4™PS5™ PC

 PlayStation®5
-console 

PS4™PS5™ PC

 PlayStation®4
-console 

PS4™PS5™ PC

 PC*

* Pc-compatibiliteit niet ondersteund
  door Sony Interactive Entertainment.



Inbegrepen

Deze gebruikershandleiding is gericht op het gebruik met de PlayStation®5-console en PlayStation®4-console,

maar dit product kan volgens dezelfde instructies ook op een pc worden gebruikt.

① Als u op de PS-toets drukt, wordt de PlayStation®5-console/PlayStation®4-console niet ingeschakeld

Problemen oplossen

Als dit product niet naar wens functioneert, controleer dan het volgende:

③ De controller reageert op het beginscherm, maar niet tijdens het spelen

Zorg ervoor dat de controller is aangemeld bij hetzelfde account dat werd gebruikt om de software te starten.
Houd er rekening mee dat dit product mogelijk niet werkt bij bepaalde PlayStation®5-console- of 
PlayStation®4-consolesoftware.
Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte met veelgestelde vragen op onze website.

④ De controller reageert niet, zelfs niet als de PS-toets wordt ingedrukt

Kan niet worden gebruikt om een gloednieuwe PlayStation®5-console of PlayStation®4-console
te initialiseren/configureren nadat deze voor de eerste keer is ingeschakeld.

② PS-toets reageert niet tijdens het spelen

Controleer de hardwareschakelaar.  Als u de PlayStation®5-console of PlayStation®4-console gebruikt,
zet de schakelaar dan op respectievelijk 'PS5' of 'PS4'.

Controleer of de schakelaar (hardwareschakelaar en schakelaar voor toetsvergrendeling) op de juiste optie staat.
Controleer de schakelaar vóór gebruik, zodat het spel niet wordt onderbroken. 

⑤ Hardwareschakelaar/schakelaar voor toetsvergrendeling werken niet goed

Door de specificaties van dit product gaat de PlayStation®5-console/PlayStation®4-console niet aan bij
het indrukken van de PS-toets.

Voor de PlayStation®5-console:Druk op de activeringstoets op de PlayStation®5-console of druk op 
de PS-toets op de DualSense™ draadloze controller die aan de 
console is gekoppeld.

Voor de PlayStation®4-console: Druk op de activeringstoets op de PlayStation®4-console of druk op 
de PS-toets op de DUALSHOCK®4 draadloze controller die aan de
console is gekoppeld. 

* Stel de hardwareschakelaar in voordat u deze op de console aansluit. 
   Het product werkt mogelijk niet goed als u de schakelaar wijzigt terwijl deze op de console is aangesloten.

Voor de PlayStation®5-console : Gebruik de DualSense™ draadloze controller om de console in te stellen.

Voor de PlayStation®4-console : Gebruik de draadloze controller (DUALSHOCK®4) om de console in te stellen. 

Controller ×1 Handleiding ×1



Platform

* Functioneert als pc-controller via XInput. 
  Dit product biedt geen ondersteuning voor DirectInput. 

USB-aansluiting, internetverbindingSysteemvereisten

PlayStation®5-console, PlayStation®4-console, pc*

Belangrijk

Lees voordat u dit product met uw PlayStation®5-console of PlayStation®4-console gebruikt 
bijgevoegde instructies zorgvuldig door.
Zorg ervoor dat uw PlayStation®5-console of PlayStation®4-console is bijgewerkt naar de 
nieuwste systeemsoftware.

Indeling

• De PS5™ en PS4™ kunnen niet worden ingeschakeld met de PS-toets.
• De PS-toets kan niet worden gebruikt om terug te keren uit de PS5™-rustmodus of de PS4™-stand-bymodus.
• Druk niet op toetsen, schakelaars of de joystick wanneer u terugkeert uit de PlayStation®5-rustmodus of de 
   PlayStation®4-stand-bymodus.
• De headset-aansluiting is niet compatibel met pc's.
• Het touchpad en de touchpad-toets zijn niet compatibel met pc's.

Let op

Joystick

USB-connector

Controllerkabel

h-toets
PC : Y-toets

l-toets
PC : X-toets

R1-toets
PC : RB-toets

Optie-toets
 PS4™ : OPTIONS-toets
 PC : START-toets

R2-toets
PC : RT-toets

j-toets
PC : B-toets

k-toets
PC : A-toets

L1-toets
PC : LB-toets

L2-toets
PC : LT-toets

Profiellampje
LED-indicator

voor LOCK
Schakelaar voor
toetsvergrendeling

Maak-toets
PS4™: SHARE-toets
PC : BACK-toets

L3-toets
PC : LSB-toets

R3-toets
PC : RSB-toets

Functietoets

PS-toets
PC : GUIDE-toets

Touchpad / Touchpad-toets
(Niet compatibel met pc's)

Hardwareschakelaar

Hoofdtelefoon /
microfoonaansluiting
(Niet compatibel met pc's)

Onderpaneel

* Pc-compatibiliteit niet ondersteund door Sony Interactive Entertainment.



Profiel

＋
FUNCTION

FUNCTION
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PROFILE

PROFILE
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4

1
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1

Gebruik de functietoets om van profiel te wisselen
(u kunt profielen instellen via de HORI Device Manager-app).
- Raadpleeg het gedeelte 'App downloaden' op de volgende pagina voor meer informatie over de HORI Device Manager-app

Profiel

1

2

3

4

Profiellampje

Het profiellampje verandert
op basis van de profielinstelling.

Groen

Rood

Blauw

Wit

Hoofdtelefoon / microfoonaansluiting

U kunt een headset of hoofdtelefoon aansluiten door het betre�ende product op de hoofdtelefoon-/
microfoonaansluiting aan te sluiten.
(Niet compatibel met pc's)

Gebruik hoge volume-instellingen niet gedurende langere tijd.

Zet het volume zachter voordat u een headset/hoofdtelefoon aansluit.

LOCK-schakelaar

LOCK

U kunt sommige ingangen uitschakelen met behulp van de vergrendelingsschakelaar. 
In de vergrendelingsmodus zijn de in de onderstaande tabel vermelde functies uitgeschakeld.

PC

GUIDE-toets
BACK-toets
START-toets

PS5™/ PS4™

PS-toets
Optie-toetsn / OPTIONS-toets
Maak-toets / SHARE-toets



App downloaden

Onderhoud en aanpassing van ontwerp

Open de behuizing terwijl u de schuifvergrendelingstoets verschuift.

• De garantie dekt geen schade die door nalatigheid van de gebruiker is veroorzaakt.

• Zorg ervoor dat de USB-kabel niet is aangesloten op een PlayStation®5-console, PlayStation®4-console
  of pc terwijl u onderhoud aan de controller uitvoert.
• Verwijder geen toetsen of aansluitingen tijdens het spelen.

Open het paneel van de behuizing om toegang te krijgen tot de toetsen en de joystick om 
aanpassingen uit te voeren en onderhoud te verrichten.
Open het bovenpaneel om het artwork op het bovenpaneel te vervangen en aan te passen.

Het paneel van de behuizing openen

①

Klap het paneel van de behuizing terug zodat het rechtop staat.②

『HORI Device Manager』
Download en installeer 'HORI Device Manager' met uw pc op de website 
van dit product.
URL：https://hori.jp/manual/p5/spf-013/

U kunt de volgende functies aanpassen in de app:

■ Richtingstoetsen / analoge joystick-schakelaar
■ Profiel

■ Modus Toewijzen



Kabelbedradingsschema

□-toets
(Bedrading: geel)

k-toets
(Bedrading: oranje)

○-toets
(Bedrading: groen)

L1-toets
(Bedrading: paars)

L2-toets
(Bedrading: zwart)

R2-toets
(Bedrading: rood)

R1-toets
(Bedrading: wit)

Optie-toets
(Bedrading: grijs)

De kabelbedrading is zoals weergegeven in het onderstaande schema.
Als u de montagepositie van de platte snelaansluitingen niet kent na het plaatsen en verwijderen ervan,
 raadpleeg dan het onderstaande kabelbedradingsschema.
- De getoonde stand in het schema is de binnenzijde wanneer het paneel van de behuizing is geopend.

• Bij het installeren van een toets, duwt u de toets in tot de
  stopper op zijn plaats klikt. 

2) Druk zoals aangegeven op de afbeelding de twee stoppen geleidelijk
    in om de toets te verwijderen.

- Onderdelen kunnen beschadigd raken als er te veel kracht wordt gebruikt.

- Wees voorzichtig, zodat u uw handen niet snijdt aan de randen van de toetsgaten op

  het paneel van de behuizing.

- Na installatie mag er geen opening zijn tussen de toets en het paneel van de behuizing.

Paneel
van behuizing

Stopper

① ①

②

• Wanneer u een toets plaatst, steekt u de snelaansluiting er zo ver mogelijk in.
  Raadpleeg het onderstaande kabelbedradingsschema voor de bedrading
  van elke toets.

1) Verwijder de platte snelaansluitingen die 
    verbonden zijn met elke toets.

Toetsen verwijderen

- Bij het verwijderen van de platte snelaansluitingen moet u drukken op het gebied

  dat is aangegeven in de tekening rechts.

Raadpleeg bij het uitvoeren van onderhoud het gedeelte 'Een toets verwijderen' en het hieronder
afgebeelde 'Kabelbedradingsschema'. 

Platte
snelaansluiting

Drukken

△-toets
(Bedrading: blauw)



Hoe verander ik het ontwerp?

Sluit het frame, plaats de toetsen, schroeven en 
joystick terug op hun oorspronkelijke plaats en sluit 
het paneel van de behuizing.

④

- Verwijder het doorzichtige paneel niet.
  Als het losraakt, bevestig het dan opnieuw aan de
  groef op het frame.

Open het frame en vervang de ontwerpplaat.③

Frame

Open het paneel van de behuizing, 
plaats het op een stabiele ondergrond en 
verwijder de toetsen (9) die in het schema 
rechts staan weergegeven.

①

Verwijder de schroeven (8 schroeven) en de bovenkant van de joystickbal,
zoals aangegeven in het onderstaande schema. 

②

h-toets , j-toets , k-toets , l-toets

L1-toets , L2-toets , R1-toets , R2-toets

Optie-toets

Hoe verwijder ik de bovenkant
van de joystickbal?

Schroevendraaier 
(afzonderlijk 
 verkocht)

Plaat

● De onderdelen worden gescheiden, 
     zoals aangegeven in de onderstaande
     afbeelding.

Paneel van 
behuizing

1）Houd de bovenkant 
    van de joystickbal
    vast

2) Draai aan
    de schroef

Paneel van behuizing

Bovenkant 
van balSchacht



Alleen EU en Turkije

INFORMATIE OVER HET WEGWERPEN VAN PRODUCTEN
Wanneer u dit symbool op een van onze elektrische producten of verpakkingen ziet, 
betekent dit dat het desbetre�ende elektrische product of de batterij in Europa niet als 
algemeen huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om een correcte afvalverwerking 
van het product en de batterij te garanderen, dient u deze te verwijderen in 
overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten of vereisten voor de verwijdering 
van elektrische apparatuur of batterijen. Op deze manier draagt u bij aan het behoud van 
natuurlijke hulpbronnen en verbetert u de milieubeschermingsnormen bij de verwerking 
en verwijdering van elektrisch afval. Alleen van toepassing op EU-landen en Turkije.

De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit 
het geval is, kunt u het product resetten en de normale werking hervatten door de gebruiksaanwijzing te volgen 
('Aansluiten'). Als de werking niet wordt hervat, ga dan naar een gebied zonder elektromagnetische interferentie 
om het product te gebruiken.

De draden mogen niet in contactdozen worden gestoken.
Bewaar de verpakking, er staat belangrijke informatie in.

US
Garantie
HORI garandeert de oorspronkelijke koper dat het nieuw gekochte product in de oorspronkelijke verpakking vrij is 
van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als de 
garantieclaim niet via de oorspronkelijke detailhandelaar kan worden afgehandeld, neem dan rechtstreeks contact 
op met de klantenservice van HORI via info@horiusa.com. Ga naar http://stores.horiusa.com/policies/ voor meer 
informatie over de garantie.

EU
Garantie
Neem voor alle garantieclaims die binnen de eerste 30 dagen na aankoop worden ingediend, contact op met de 
detailhandelaar waar de oorspronkelijke aankoop heeft plaatsgevonden voor meer informatie. Als de garantieclaim 
niet via de oorspronkelijke verkoper kan worden afgehandeld of als u andere vragen hebt over onze producten, 
neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van HORI via info@horiuk.com.

Vereenvoudigde conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: 
https://hori.co.uk/consumer-information/
Voor het Verenigd Koninkrijk: hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met de relevante 
wettelijke vereisten.
De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: 
https://hori.co.uk/consumer-information/

Hoofdkenmerken

： 410 mm × 300 mm × 120 mm

： 2.7 kg

： 3.0 m

： HAYABUSA

： HAYABUSA

： HORI-toets

Uitwendige afmetingen

Gewicht

Kabellengte

Joystick

Toets（  △-toets , ○-toets , ×-toets , □-toets

           L1-toets , L2-toets , R1-toets , R2-toets）
Toets（Optie-toets )

'1', 'PlayStation', 'PS5', 'PS4', 'DualSense' en 'DUALSHOCK' zijn gedeponeerde 
handelsmerken of handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.
Alle overige merken zijn het eigendom van de betre�ende eigenaren. 
Vervaardigd en gedistribueerd onder licentie van Sony Interactive Entertainment.


