
Split Pad Compact 
voor Nintendo Switch™

Gebruiksaanwijzing
Bedankt voor de aankoop van dit product.

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

Selecteer 'Systeem' en vervolgens 
'Systeemupdate' om de console bij te
werken met de nieuwste firmware.

Ga naar het beginscherm.

Zorg dat uw Nintendo Switch™-systeem is bijgewerkt
voordat u dit product in gebruik neemt.

NL



Controller (L)　×1 Controller (R)　×1

Vooraanzicht

Achteraanzicht

Turboknop (L)
Toewijzingsknop (L)

L-knop

TOEWIJZINGSLAMPJE (L)

Richtingsknoppen
 (omhoog/omlaag/links/rechts)

Linkerstick
/ L-stickknop

Minknop

A-knop
B-knop

TURBOLAMPJE (L)
Opnameknop

Toewijzingsknop (R)
Turboknop (R)

TURBOLAMPJE (R)

Rechterstick
/ R-stickknop

TOEWIJZINGSLAMPJE (R)
HOME-knop

Y-knop

X-knop

Plusknop
R-knop

ZR-knop

FR-knop

Ontgrendelknop

ZL-knop

FL-knop

Ontgrendelknop

Inbegrepen

Indeling
Gebruiksaanwijzing 　×1



Let op！

- Controleer of de Split Pad Compact correct is bevestigd aan de
  Nintendo Switch™

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

- Controleer of uw Nintendo Switch™-systeem is bijgewerkt naar de
  nieuwste firmware

Raak geen knoppen of sticks aan als u het 

systeem aanzet of tijdens het registreren 

of aansluiten van de controllers.

Nintendo Switch™ 

Problemen oplossen

Platform



Met de modus Toewijzen kunt u knopfuncties toewijzen
aan de FL- en FR-knoppen.
* Kan niet aan meerdere knoppen tegelijk worden toegewezen

FL-knop
Toewijzingsknoppen
L-knop / ZL-knop / L-stickknop / Richtingsknoppen
(OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS)
/ Minknop

R-knop / ZR-knop / R-stickknop
/ A-knop / B-knop / X-knop / Y-knop
/ Plusknop

FR-knop
Toewijzingsknoppen

* Gebruik de toewijzingsknop (L) wanneer u een knopfunctie instelt op de FL-knop.
  Gebruik de toewijzingsknop (R) wanneer u een knopfunctie instelt op de FR-knop.

Toewijzingslampje
wordt rood

Lampje aan

FR
A

TOEWIJZINGSLAMPJE

Lampje uit

FR
A

Toewijzen ongedaan maken

Druk op de
FL/FR-knop

Terwijl u op de
toewijzingsknop

(L/R) drukt

＋ FR

Modus Toewijzen

Installeren

Druk op de knop
waaraan u een

functie wilt
toewijzen (FL/FR)

Terwijl u op de
toewijzingsknop

(L/R) drukt

＋ A



U kunt de Turbomodus instellen op 3 verschillende snelheden

De volgende knoppen kunnen in de modus Turbo of Turbo Hold
worden gezet

*1 Richtingsknoppen (OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS) zijn niet compatibel met de 
    Turbo Hold-modus en kunnen alleen worden gebruikt om de Turbo-modus in te stellen.
*2 De FL-knop werkt alleen als er een knopfunctie aan is toegewezen.
*3 De FR-knop werkt alleen als er een knopfunctie aan is toegewezen.

Controller (L)
L-knop / ZL-knop / L-stickknop
/ Richtingsknoppen
(OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS)*1

/ FL-knop*2

Controller (R)
R-knop / ZR-knop / R-stickknop
/ A-knop / B-knop / X-knop / Y-knop 
/ FR-knop*3

* Het turbolampje (groen) gaat knipperen met een snelheid die overeenkomt met de 
   turbosnelheid.

TURBOLAMPJE
wordt groen

Turbofunctie
instellen

TURBOLAMPJE
knippert (groen)*

Turbofunctie
geactiveerd

TURBOLAMPJE

Turbomodus/Turbo Hold-modus

Turbomodus
De turbomodus wordt geactiveerd
zolang de knop ingedrukt wordt

Turbo Hold

Turbo HoldA Turbo HoldA

Activeert doorlopend de knopfunctie
zonder de knop in te drukken.



Turbofunctie instellen

Turbomodus
AAN①

Turbo Hold AAN②

Turbo UIT③

* Gebruik de Turboknop (L) en de minknop om de turbosnelheid aan te passen (L).
  Gebruik de Turboknop (R) en de plusknop om de turbosnelheid aan te passen (R).

＋
Terwijl u op de

Turboknop (L/R)
drukt

druk op de knop
die u in de Turbomodus

wilt zetten

A

Knop ingedrukt ①

＋
Terwijl u op de

Turboknop (L/R)
drukt

A

＋
Terwijl u op de

Turboknop (L/R)
drukt

Knop ingedrukt ②

A

Turbo UIT
(alle knoppen) ＋

Terwijl u op de
Turboknop (L/R)

drukt

plus- of minknop

of



De turbosnelheid wijzigen

U kunt de Turbomodus instellen op 3
verschillende snelheden

* Bij het instellen van de turbosnelheid zal het turbolampje (groen) knipperen
  met een snelheid die overeenkomt met de ingestelde turbosnelheid.
* Turbosnelheid is standaard ingesteld op 10 keer/seconde.
* De analoge sticks moeten in de neutrale stand worden teruggezet voordat u
  naar de volgende turbosnelheid overschakelt.

20
 keer/seconde

10
keer/seconde

5
keer/seconde

Verhoog de snelheid
met één niveau

Verlaag de snelheid
met één niveau

＋
Terwijl u op de

Turboknop (L/R) drukt
Stick

＋
Terwijl u op de

Turboknop (L/R) drukt
Stick

* Gebruik de Turboknop (L) en de linkerstick om de turbosnelheid aan
  te passen (L).
  Gebruik de Turboknop (R) en de rechterstick om de turbosnelheid aan
  te passen (R).



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

: 63 mm x 104 mm x 42 mm

: L ongeveer 70 gram, R ongeveer 70 gram

: Railaansluiting (* Dit product is niet draadloos)

Uitwendige afmetingen

Gewicht

Verbindingsmethode

Hoofdkenmerken

● 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.

● Houd het product uit de buurt van stoffige 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.

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

● Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het 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.



DE FCC WIL DAT U DIT WEET
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. 
De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 
(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, 
en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie aanvaarden,
inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat 
van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke 
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. 
Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. 
Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke 
interferentie veroorzaken bij radiocommunicaties. 
Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. 
Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, wat kan 
worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te 
proberen de interferentie te verhelpen aan de hand van een of meer van de volgende maatregelen:
- Heroriëntatie of verplaatsing van de ontvangstantenne.

- Vergroten van de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

- Aansluiten van het apparaat op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.

- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.�

Bewaar de verpakking, er staat belangrijke informatie in.

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 desbetreffende 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 afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.
De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.
Nintendo Switch™ is een geregistreerd handelsmerk van Nintendo. © 2022 Nintendo.

Dit is geen draadloze controller.
Kan alleen worden gebruikt in handheldstijl.
Beschikt niet over de volgende functies.
Gameplay waar deze functies voor vereist zijn, werkt mogelijk niet zoals gewenst met de 
Split Pad Compact.
・gyroscoop・versnellingsmeter・bewegingssensoren ・spelerslampje・HD-trilfunctie
・berichtlampje ・NFC-aanraakpunt

US
Garantie
HORI garandeert de oorspronkelijke koper dat het nieuw gekochte product in de oorspronkeli-
jke 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/


