
Atenção

Uma vez que este produto é pesado, pode causar lesões se cair. 

A supervisão parental é sugerida quando o produto está a ser utilizado por crianças. 
Manter afastado de crianças menores de 3 anos.

Atenção
Pais/Tutores: 
Leiam atentamente as seguintes informações.

● Este produto contém peças pequenas. 

   Manter afastado de crianças com menos de 3 anos de idade.

● Manter este produto afastado de crianças pequenas ou bebés. Consultar um médico

   imediatamente se alguma das peças forem engolidas.

● Cabo comprido. Risco de estrangulamento.

● Manter o produto afastado de áreas poeirentas ou húmidas.

● Não utilizar este produto se o mesmo tiver sido danificado ou modificado.

● Não molhar este produto. Isto pode causar um choque elétrico ou avaria.

● Não colocar este produto perto de fontes de calor ou deixar sob luz solar direta durante um

   período prolongado. O sobreaquecimento pode causar avaria.

● Não tocar nas partes metálicas da ficha USB.

● Não impactar ou aplicar peso sobre o produto.

● Não puxar o cabo do produto de forma grosseira ou dobrá-lo.

● Se o produto necessitar de limpeza, utilizar apenas um pano macio e seco. 

   Não utilizar quaisquer agentes químicos como benzeno ou diluente.

● Não utilizar este produto para qualquer outro fim que não seja o pretendido.

   Não somos responsáveis por quaisquer acidentes ou danos em caso de utilização que não

   seja o pretendido.

Manual de instruções
Obrigado por ter adquirido este produto. 

Antes de utilizar este produto, leia atentamente as instruções. 
Depois de ler o manual de instruções, guarde-o para referência.



3) Passar o cabo USB através do orifício
    do cabo e fechar a tampa.

Como ligar

Passar o cabo
pelo orifício

●  Completar os passos no sentido contrário para guardar o cabo na tampa do compartimento.
- Tenha cuidado para não ficar com as mãos, dedos, cabelo, cabos, etc. presos ao abrir ou fechar a tampa do
  compartimento.
- Envolver o cabo USB à volta dos pinos designados antes de fechar a tampa do compartimento.

Abrir a tampa da caixa e remover o cabo USB.①
1) Abrir a tampa da caixa deslizando o trinco.

2) Abrir a tampa da caixa e retirar o
    cabo USB.

Passar o cabo
pelo orifício

Prima o botão PS.③

- Não ligue o cabo USB enquanto premir quaisquer botões, interruptores, ou mover o joystick.
- Ao ligar a ligação USB, certifique-se de que está virada para a direção correta.

Configure o interruptor de comutação de hardware na plataforma desejada e ligue 
o cabo USB.

②

1) 2)

USB Tipo A

PS4™PS5™ PC
 Consola

PlayStation®5 

PS4™PS5™ PC

 Consola
PlayStation®4

PS4™PS5™ PC

 PC*

*A compatibilidade com o PC não é abrangida pela Sony Interactive Entertainment.



Incluído

Este manual do utilizador foca-se na utilização com a consola PlayStation®5 e a consola PlayStation®4,
mas este produto também pode ser utilizado num PC seguindo as mesmas instruções.

① Premir o botão PS não liga a consola PlayStation®5/consola PlayStation®4

Resolução de problemas

Se este produto não funcionar como desejado, verifique o seguinte:

Devido às especificações deste produto, a consola PlayStation®5/PlayStation®4 não ligará quando o 
Botão PS for premido.

③ O comando responde no ecrã inicial, mas não durante o jogo

Certificar-se de que o comando está registado na mesma conta que foi utilizada para iniciar o software.
Ter em conta que este produto pode não funcionar com alguma consola PlayStation®5 ou 
software de consola PlayStation®4.
Para mais informações, consultar a secção FAQ no nosso website. 

④ O comando não responde mesmo ao premir o botão PS

Não pode ser utilizado para inicializar/configurar uma consola PlayStation®5 ou PlayStation®4 nova,
após ter ligado pela primeira vez.

② O botão PS não responde durante o jogo

Verificar o interruptor de hardware.  Ao utilizar a consola PlayStation®5 ou a consola PlayStation®4,
mudar o interruptor para "PS4" ou "PS5" em conformidade.

Verificar se o interruptor (interruptor de hardware e interruptor de teclado) está configurado para a opção correta.
Verificar o interruptor antes de utilizar para que o jogo não seja interrompido. 

⑤ Interruptor de hardware/interruptor de teclado não estão a funcionar corretamente

Para a consola PlayStation®5 : premir o botão de alimentação na consola PlayStation®5 ou premir o 
botão PS no comando sem fios DualSense™ que está emparelhado à 
consola.

premir o botão de alimentação na consola PlayStation®4 ou premir o 
botão PS no comando sem fios DUALSHOCK®4 que está emparelhado 
à consola. 

Para a consola PlayStation®4 : 

* Ajustar o interruptor de hardware antes de se ligar à consola. 
  O produto pode não funcionar corretamente se o interruptor for alterado enquanto estiver ligado à consola. 

Para consola PlayStation®5 : utilizar o comando sem fios DualSense™ para configurar a consola.

Para consola PlayStation®4 : utilizar o comando sem fios (DUALSHOCK®4) para configurar a consola. 

Comando ×1 Manual de instruções ×1



Plataforma

* Funciona como comando de PC através de XInput. 
  Este produto não suporta DirectInput. 

Porta USB, ligação à InternetRequisitos do sistema

Consola PlayStation®5, consola PlayStation®4, PC*

Importante

Antes de utilizar este produto com a sua consola PlayStation®5 ou PlayStation®4, 
leia atentamente as instruções incluídas.
Verifique se a sua consola PlayStation®5 ou PlayStation®4 está atualizada no mais 
recente software do sistema.

Disposição

• A PS5™ e PS4™ não podem ser ligadas com o botão PS.
• O botão PS não pode ser utilizado para regressar do modo de repouso da PlayStation®5 ou do modo
  de espera da PlayStation®4.
• Não prima nenhum botão, interruptor ou joystick quando regressar do modo de repouso da PlayStation®5
  ou modo de espera da PlayStation®4.
• A entrada de auscultadores com microfone não é compatível com PC.
• O Touchpad e o botão Touchpad não são compatíveis com PC. 

Atenção

Joystick

Conector USB

Cabo do comando

Botão h
PC : Botão Y

Botão l
PC : Botão X

Botão R1
PC : Botão RB

Botão Opção
 PS4™: Botão OPÇÕES
 PC : Botão START

Botão R2
PC : Botão RT

Botão j
PC : Botão B

Botão k
PC : Botão A

Botão L1
PC : Botão LB

Botão L2
PC : Botão LT

LED de perfil
LED indicador
de BLOQUEIO

Interruptor de 
bloqueio de
teclas

Botão Criar
PS4™: Botão SHARE
PC : Botão VOLTAR

Botão L3
PC : Botão LSB

Botão R3
PC : Botão RSB

Botão Função

Botão PS
PC : Botão GUIA

Touchpad/botão do Touchpad
(Não compatível com PC)

Interruptor 
de hardware

Entrada de 
auscultadores/
microfone
(Não compatível com PC)

Subpainel

*A compatibilidade com o PC não é abrangida pela Sony Interactive Entertainment.



Perfil

＋
FUNCTION

FUNCTION

＋

PROFILE

PROFILE

1

2
3
4

1

2
3
4

1

Utilize o botão Função para mudar os perfis (os perfis podem ser definidos através da aplicação 
HORI Device Manager).
- Consultar a secção "Transferir aplicação" na página seguinte para mais informações sobre a aplicação HORI Device Manager

Perfil

1

2

3

4

LED de perfil

O LED Perfil irá mudar
com base na definição do perfil.

Verde

Vermelho

Azul

Branco

Entrada de auscultadores/microfone

Podem ligar-se auscultadores com microfone ou auscultadores simples ao ligar o produto à entrada de 
auscultadores/microfone.
(Não compatível com PC)

Não utilize configurações de volume elevado durante um período prolongado.

Certifique-se de que baixa o volume antes de 
ligar os auscultadores com microfone/auscultadores simples.

Interruptor de BLOQUEIO

BLOQUEIO

Algumas entradas podem ser desativadas ao utilizar o interruptor de BLOQUEIO. 
No modo BLOQUEIO, as funções listadas na tabela abaixo estão desativadas.

PC

Botão GUIA
Botão START

Botão VOLTAR

PS5™/ PS4™

Botão PS
Botão Opção / Botão OPÇÕES
Botão Criar / Botão SHARE



Transferir aplicação

Manutenção e personalização de design

Abra o chassis enquanto faz deslizar o botão de bloqueio deslizante.

• Tenha em conta que a garantia pode não cobrir danos causados por negligência do utilizador.

• Certifique-se de que o cabo USB não está ligado a uma consola PlayStation®5, consola PlayStation®4 ou
   PC enquanto efetua a manutenção no comando.
• Não remova os botões ou os conectores durante a experiência de jogo.

Abra a tampa da caixa para aceder aos botões e ao joystick para personalização e manutenção.
Abra a tampa do painel superior para substituir e personalizar as ilustrações do painel superior.

Como abrir a tampa da caixa

①

Dobre a tampa da caixa para trás de modo a ficar em pé.②

『HORI Device Manager』
Transfira e instale o "HORI Device Manager" a partir do website 
deste produto utilizando o seu PC.
URL：https://hori.jp/manual/p5/spf-013/

É possível ajustar as funcionalidades seguintes na aplicação:

■ D-Pad/interruptor de stick analógico
■ Perfil

■ Modo de atribuição



Diagrama de cablagem

Botão □
（Cablagem: amarelo）

Botão k
（Cablagem: laranja）

Botão ○
（Cablagem: verde）

Botão L2
（Cablagem: preto）

Botão L1
（Cablagem: roxo）

Botão R2
（Cablagem: vermelho）

Botão R1
（Cablagem: branco）

Botão Opção
（Cablagem: cinzento）

A cablagem está conforme mostrado no diagrama abaixo.
Se não souber a posição de montagem dos conectores de lâminas de desativação rápida após inserir
e remover, consulte o diagrama de cablagem abaixo.
- A orientação do diagrama mostrado é o interior quando a tampa da caixa é aberta.

• Ao instalar um botão, carregue no botão até que a rolha
  encaixe no lugar.

2) Conforme mostrado na figura, empurre as duas rolhas gradualmente
    para remover o botão.

- As peças podem ser danificadas se for utilizada demasiada força.

- Tenha cuidado para não cortar as mãos nas extremidades dos orifícios do

  botão na tampa da caixa.

- Após a instalação, certifique-se de que não há espaço entre o botão e a tampa da caixa.

Tampa da caixa

Rolha

① ①

②

• Ao instalar um botão, insira os conectores de lâmina até ao limite.
  Consulte o diagrama de cablagem abaixo ao ligar cada botão.

1)  Remova os conectores de lâmina de desativação rápida 
     ligados a cada botão.

Como remover os botões

- Ao remover os conectores de lâmina de desativação rápida, 

  remova enquanto pressiona a área mostrada no diagrama à direita.

Ao efetuar a manutenção, consulte a secção "Como remover um botão" e o 
"Diagrama de cablagem", conforme mostrado abaixo. 

Conector de lâmina
de desativação 
rápida

Empurrar

Botão △
（Cablagem: azul）



Como alterar o design

Feche a estrutura, coloque os botões, parafusos e
joystick novamente no seu estado original e feche
a tampa da caixa.

④

- Não remova a tampa transparente.
  Se se soltar, volte a fixá-la de acordo com a ranhura da estrutura.

Abra a estrutura e substitua a ficha de design.③

Estrutura

Abra a tampa da caixa, coloque-a sobre uma
superfície estável e remova os botões (9)
mostrados no diagrama à direita.

①

Conforme mostrado no diagrama abaixo, remova os parafusos (8 parafusos) e a parte superior
esférica do joystick. 

②

 Botão h , Botão j , Botão k , Botão l

Botão L1 , Botão L2 , Botão R1 , Botão R2

Botão Opção

Como remover a parte
superior esférica do joystick

Chave de fendas
(vendida em 
 separado)

Placa

● As partes são separadas conforme
    mostrado na figura abaixo.

Tampa da caixa

1）Segure a parte
    superior esférica
   do joystick

2）Rode o
    parafuso

Tampa da caixa

Parte superi
or esféricaVeio



Apenas UE e Turquia

INFORMAÇÕES SOBRE A DEPOSIÇÃO DE PRODUTOS
Quando vê este símbolo em qualquer um dos nossos produtos elétricos ou embalagens, é 
uma indicação de que o produto elétrico ou bateria relevante não deve ser eliminado como 
lixo doméstico geral na Europa. Para garantir o correto tratamento de resíduos do produto e 
da bateria, elimine-os em conformidade com quaisquer legislações ou requisitos locais 
aplicáveis para a eliminação de equipamento elétrico ou baterias. Ao fazê-lo, ajudará a 
conservar os recursos naturais e a melhorar as normas de proteção ambiental no tratamento 
e eliminação de resíduos elétricos. É aplicável apenas aos países da UE e à Turquia.

O funcionamento normal do produto pode ser perturbado por uma forte interferência eletromagnética. Se assim 
for, basta reiniciar o produto para retomar o funcionamento normal, seguindo o manual de instruções (Como 
ligar). Caso a função não seja retomada, desloque-se para uma área que não tenha interferência eletromagnética 
para utilizar o produto.

Os fios não devem ser inseridos em tomadas.
A embalagem deve ser guardada, uma vez que contém informações importantes.

US
Garantia
A HORI garante ao comprador original que o produto comprado novo na sua embalagem original estará isento de 
quaisquer defeitos de material e de fabrico por um período de 1 ano a partir da data original de compra. Se não for 
possível processar o pedido de garantia através do distribuidor original, contacte diretamente o apoio ao cliente da 
HORI através do endereço info@horiusa.com. Visite http://stores.horiusa.com/policies/ para obter detalhes sobre a 
garantia.

EU
Garantia
Para todas as reclamações de garantia feitas dentro dos primeiros 30 dias após a compra, verifique com o retalhista 
onde foi feita a compra original para obter mais detalhes. Se não for possível processar o pedido de garantia 
através do retalhista original ou para quaisquer outras questões relacionadas com os nossos produtos, contacte 
diretamente o apoio ao cliente da HORI através do endereço info@horiuk.com.

Declaração Simplificada de Conformidade
A HORI vem por este meio declarar que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: 
https://hori.co.uk/consumer-information/
Para o Reino Unido: A HORI declara que este produto está em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.
O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: 
https://hori.co.uk/consumer-information/

Funcionalidades principais

：410 mm × 300 mm × 120 mm

： 2.7kg

： 3.0m

： HAYABUSA

： HAYABUSA

： Botão HORI

Dimensões externas

Peso

Comprimento do cabo

Joystick

Botão（  Botão △ , Botão ○ , Botão × , Botão □
            Botão L1 , Botão L2 , Botão R1 , Botão R2 ）
Botão（Botão Opção)

"1", "PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense" e "DUALSHOCK" são marcas registadas ou marcas comerciais da 
Sony Interactive Entertainment Inc.
Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respetivos proprietários. 
Fabricado e distribuído ao abrigo da licença da Sony Interactive Entertainment.


