
Varování

Protože je tento produkt těžký, může při pádu způsobit zranění. 

Pokud produkt používají děti, doporučuje se dohled rodičů. 
Udržujte mimo dosah dětí do 3 let.

Varování Rodiče/opatrovníci: 
Pečlivě si přečtěte následující informace.

● Tento produkt obsahuje malé části. Udržujte ho mimo dosah dětí mladších 3 let.
● Udržujte produkt mimo dosah malých dětí a nemluvňat. 
　 V případě spolknutí malých částí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
● Dlouhý kabel. Riziko uškrcení.
● Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
● Pokud je produkt poškozený nebo upravený, nepoužívejte ho.
● Nedopusťte, aby došlo k namočení produktu. 
　 Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
● Nepokládejte produkt do blízkosti zdrojů tepla ani ho delší dobu nenechávejte na přímém slunci. 
　 Přehřátí může způsobit poruchu.
　 an extended period. Overheating may cause malfunction.
● Nedotýkejte se kovových částí USB.
● Nevyvíjejte na produkt velký tlak a nevystavujte ho silným nárazům.
● Za kabel produktu netahejte ani ho neohýbejte.
● Pokud je produkt třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík. 
　 Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
● Produkt nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům. 
　 Nejsme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím Produktu.

Návod k obsluze
Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Před použitím

tohoto produktu si pečlivě přečtěte pokyny. 
Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.



3) Protáhněte kabel USB otvorem pro kabel
     a zavřete víko.

Připojení

Protáhněte kabel
otvorem

●  Pro uložení kabelu zpět do krytu proveďte opačný postup.
- Dávejte pozor, abyste si při otevírání a zavírání krytu neskřípli ruce, prsty, vlasy, kabely atd.
- Před zavřením krytu namotejte kabel USB kolem určených výstupků.

Otevřete kryt a vyjměte kabel USB.①
1) Kryt otevřete vysunutím západky.

2) Otevřete kryt a vytáhněte kabel USB.
     Protáhněte kabel otvorem

Protáhněte kabel
otvorem

Stiskněte tlačítko PS.③

- Při připojování kabelu USB nemačkejte žádná tlačítka, přepínače ani nepohybujte joystickem.
- Při připojování konektoru USB zkontrolujte, zda je otočený správným směrem.

Před připojením nastavte hardwarový přepínač na požadovanou platformu a připojte kabel USB.②

1) 2)

USB Type-A

PS4™PS5™ PC

 Konzole
PlayStation®5 

PS4™PS5™ PC

konzole
PlayStation®4

PS4™PS5™ PC

počítač



Obsah balení

Ovladač ×1

SHARE FUNCTION L3 R3

LOCKPROFILE

Tato uživatelská příručka se zaměřuje na použití s konzolí PlayStation®5 a PlayStation®4,
ale podle stejných pokynů lze tento produkt používat i s počítačem.

① Stisknutím tlačítka PS se konzole PlayStation®5 / PlayStation®4 nezapne.

Řešení problémů
Pokud tento produkt nefunguje podle očekávání, zkontrolujte následující:

Vzhledem ke specifikacím tohoto produktu se konzole 
PlayStation®5 / PlayStation®4 po stisknutí tlačítka PS nezapne.

③ Ovladač reaguje na úvodní obrazovce, ale ne během hraní.

Zkontrolujte, že je ovladač přihlášen ke stejnému účtu, který byl použit ke spuštění softwaru.
Tento produkt nemusí fungovat s některým softwarem pro konzole PlayStation®5 nebo 
PlayStation®4.
Další informace naleznete v části Časté otázky na našem webu. 

④ Ovladač nereaguje ani po stisknutí tlačítka PS

Nelze použít k inicializaci/konfiguraci zcela nové konzole PlayStation®5 nebo konzole PlayStation®4
po prvním zapnutí.

② Tlačítko PS během hraní nereaguje.

Zkontrolujte hardwarový přepínač. 
Při používání konzole PlayStation®5 nebo PlayStation®4 přepněte podle potřeby přepínač na „PS4“, nebo „PS5“.

Zkontrolujte, že je přepínač (hardwarový přepínač a přepínač zámku) nastaven na správnou možnost.
Přepínač zkontrolujte před použitím, aby nedošlo k přerušení hry. 

⑤ Hardwarový přepínač / přepínač zámku nefungují správně

Konzole PlayStation®5: Stiskněte tlačítko napájení na konzoli PlayStation®5 nebo 
stiskněte tlačítko PS na bezdrátovém ovladači DualSense™,
který je spárován s konzolí.

Konzole PlayStation®4: Stiskněte tlačítko napájení na konzoli PlayStation®4 nebo 
stiskněte tlačítko PS na bezdrátovém ovladači DUALSHOCK®4, 
který je spárován s konzolí. 

* Před připojením ke konzoli nastavte hardwarový přepínač. 
   Případné přepnutí přepínače během připojení ke konzoli nemusí vést ke správné funkci produktu. 

Konzole PlayStation®5:  K nastavení konzole použijte bezdrátový ovladač DualSense™.
Konzole PlayStation®4:  K nastavení konzole použijte bezdrátový ovladač (DUALSHOCK®4). 



Platforma

* Funguje jako PC ovladač prostřednictvím XInput. 
   Tento produkt nepodporuje DirectInput. 

Port USB, připojení k internetuSystémové požadavky

Konzole PlayStation®5, konzole PlayStation®4, počítač

Důležité
Než začnete tento produkt používat s konzolí PlayStation®5 nebo konzolí PlayStation®4, 
přečtěte si důkladně všechny pokyny.
Zkontrolujte, zda máte konzoli PlayStation®5 nebo PlayStation®4 aktualizovanou 
na nejnovější systémový software.

Popis

• Konzole PlayStation®4 a PlayStation®5 nelze zapnout pomocí tlačítka PS.
• Tlačítko PS nelze použít pro návrat z režimu odpočinku PlayStation®5 ani pohotovostního režimu PlayStation®4.
• Při návratu z režimu odpočinku PlayStation®5 nebo pohotovostního režimu PlayStation®4 
  nemačkejte žádná tlačítka, přepínače ani joystick.
• Zástrčka pro sluchátka s mikrofonem není kompatibilní s počítačem.
• Dotyková podložka a tlačítko dotykové podložky nejsou kompatibilní s počítačem. 
• Tento produkt nemusí být kompatibilní s určitým softwarem pro konzole PlayStation®5 a PlayStation®4. 
  Další informace naleznete na našem webu.

Varování

Joystick

Konektor USB

Kabel ovladače

Tlačítko △
PC : Y Button

Tlačítko □
PC : X Button

Tlačítko R1
PC : Tlačítko RB

Tlačítko možnosti
PS4™: Tlačítko OPTIONS
PC : Tlačítko START

Tlačítko R2
PC : Tlačítko RT

Tlačítko ○
PC : B Button

Tlačítko ×
PC : A Button

Tlačítko L1
PC : Tlačítko LB
Tlačítko L2
PC : Przycisk LT

SHARE FUNCTION L3 R3

LOCKPROFILE

LED profilu
Ukazatel 

LED ZÁMKU Přepínač zámku

Tlačítko Vytvořit
PS4™: Tlačítko SHARE
PC : Tlačítko BACK

Tlačítko L3
PC : Tlačítko LSB

Tlačítko R3
PC : Tlačítko RSB

Funkční tlačítko

Tlačítko PS
PC : Tlačítko GUIDE

Dotyková podložka /
 tlačítko dotykové podložky
(Není kompatibilní s počítačem)

Přepínač 
hardwarového 
režimu

SHARE FUNCTION L3 R3

LOCKPROFILE

Konektor sluchátek / 
mikrofonu
(Není kompatibilní s počítačem)

Subpanel
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Pomocí funkčního tlačítka je možné přepínat profily
 (profily lze nastavit prostřednictvím aplikace HORI Device Manger).

Profil

1

2

3

4

LED profilu

LED profilu změní barvu v závislosti
na nastavení profilu.

Zelená

Červená

Modrá

Bílá

Konektor sluchátek / mikrofonu
Sluchátka s mikrofonem a sluchátka lze připojit zapojením produktu do zástrčky na sluchátka/mikrofon.
(Není kompatibilní s počítačem)

Nepoužívejte vysoké nastavení hlasitosti po delší dobu.

Před připojením sluchátek s mikrofonem je nutné snížit hlasitost.

Přepínač ZÁMKU

ZÁMEK

Pomocí přepínače ZÁMKU lze vypnout některé vstupy. 
V režimu ZÁMKU jsou deaktivovány funkce uvedené v tabulce níže.

PC

Tlačítko GUIDE
Tlačítko Button
Tlačítko ZPĚT

PS5™/ PS4™

Tlačítko PS
Tlačítko možnosti / Tlačítko MOŽNOSTI
Tlačítko Vytvořit / Tlačítko Button



Stáhnout aplikaci

Údržba a přizpůsobení designu

Kryt otevřete posunutím tlačítka posuvného zámku.

• Záruka se nemusí vztahovat na škody způsobené nedbalostí uživatele.

• Při údržbě ovladače nesmí být kabel USB připojen ke konzoli 
  PlayStation®5, konzoli PlayStation®4 ani počítači.
• Během hry neodpojujte tlačítka ani konektory.

Otevřete kryt, abyste získali přístup k tlačítkům a joysticku pro přizpůsobení a údržbu.
Otevřete kryt horního panelu, chcete-li vyměnit a přizpůsobit grafiku horního panelu.

Postup otevření krytu

①

Složte kryt zpět tak, aby byl vzpřímeně.②

『HORI Device Manager』
Do počítače si stáhněte a nainstalujte aplikaci „HORI Device Manager“ 
z webu tohoto produktu.
Adresa URL:https://hori.jp/manual/p5/spf-013/

V aplikaci lze upravit následující funkce:

■ Směrový ovladač / přepínač analogové páčky
■ Profil ■ Režim přiřazení



Schéma vedení kabelů

Tlačítko □
（Kabel: žlutý）

Tlačítko ×
（Kabel: oranžový）

Tlačítko ○
（Kabel: zelený）Tlačítko R2

（Kabel: červený）

Tlačítko L1
（Kabel: fialový）

Tlačítko L2
（Kabel: černý）

Tlačítko R1
（Kabel: bílý）

Tlačítko možnosti
(Kabel: zelený)

Vedení kabelů je podle níže uvedeného schématu.
Pokud neznáte polohu instalace čepelových konektorů rychlé odpojení po jejich vložení a odstranění,
využijte níže uvedené schéma vedení kabelů.
- Orientace schématu odpovídá vnitřku po otevření krytu.

• Při instalaci zatlačte tlačítko dovnitř tak, 
  aby se zarážky zacvakly na místo.

2) Postupně mačkejte obě zarážky a vytahujte přitom tlačítko, 
    jak je vidět na obrázku.

- Při vyvinutí příliš velké síly se mohou díly poškodit.
- Dávejte pozor, abyste si nepořezali ruce o hrany otvorů tlačítka na krytu.

- Po instalaci zkontrolujte, že mezi tlačítkem a krytem není mezera.

Kryt

Zarážka

① ①

②

• Při instalaci tlačítka čepelové konektory zasouvejte až nadoraz.
  Při zapojování jednotlivých tlačítek využívejte schéma vedení 
  kabelů uvedené dále.

1)  Vyjměte čepelové konektory rychlého odpojení 
     připojené k jednotlivým tlačítkům.

Postup vyjmutí tlačítek

- Při odstraňování čepelových konektorů rychlého odpojení
  držte stisknutou oblast znázorněnou na obrázku vpravo.

Informace o údržbě naleznete v částech „Postup vyjmutí tlačítka“ a „Schéma vedení kabelů“ dále.

Čepelový konektor
rychlého odpojení

Stisknout

Tlačítko △
（Kabel: modrý）



Změna vzhledu

Zavřete rám, vložte tlačítka, šrouby a joystick 
zpět do původní polohy a zavřete kryt.

④

- Nevyjímejte průhledný kryt.
  Pokud vypadne, znovu ho připevněte do drážky v rámu.

Otevřete rám a vyměňte designový panel.③

Rám

Otevřete kryt, položte ho na stabilní povrch
a odstraňte tlačítka (9) uvedená na 
schématu vpravo.

①

Jak je uvedeno na schématu níže, vyjměte šrouby (8 šroubů) a krytku kuličky joysticku. ②

Tlačítko △,Tlačítko ○,Tlačítko ×,Tlačítko □
Tlačítko L1,Tlačítko L2,Tlačítko R1,Tlačítko R2

Tlačítko možnosti

Postup odstranění krytky
kuličky joysticku

Šroubovák
(prodává se 
samostatně)

Destička

● Díly se oddělí, jak je vidět
   na obrázku níže.

Kryt

1) Chytněte krytku
    kuličky joysticku

2) Otočte šroub

Kryt

Krytka 
kuličkyDřík



EU and Turkey only

INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU
Když je na některém z našich elektrických produktů nebo balení uveden tento symbol, 
znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterii není v Evropě možné likvidovat jako 
směsný odpad. Aby u produktu a baterie byla zajištěna správná likvidace odpadu, zlikvidujte 
je v souladu se všemi platnými místními předpisy a požadavky na likvidaci elektrických 
zařízení nebo baterií. Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany 
životního prostředí v zacházení s elektrickým odpadem a jeho likvidaci. Týká se pouze zemí 
EU a Turecka.

FCC CHCE, ABYSTE VEDĚLI
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je možný za následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení 
nesmí způsobovat škodlivou interferenci a (2) toto zařízení musí pohlcovat přijatou interferenci, včetně interference, 
která může způsobovat nežádoucí fungování.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo otestováno a bylo shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení střídy B podle části 
15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivou interferencí v 
obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vysílat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno 
a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci s rádiovou komunikací. Neexistuje však záruka, 
že k interferenci nebude v konkrétní instalaci docházet. Pokud toto zařízení škodlivou interferenci pro rozhlasové nebo 
televizní vysílání způsobuje, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se může pokusit interferenci napravit 
jedním z následujících způsobů:
– Přeorientovat nebo přemístit anténu pro příjem.
– Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
– Připojit zařízení do zásuvky na obvodu jiném, než ke kterému je připojen přijímač.
– Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Normální fungování produktu může být narušeno silnou elektromagnetickou interferencí. Pokud k ní dochází, je možné 
obnovit normální provoz prostým restartováním produktu v souladu s pokyny v návodu k obsluze (Připojení). V 
případě, že se funkčnost neobnoví, používejte produkt v místě, kde nedochází k elektromagnetické interferenci.

Kabely není možné zasouvat do zásuvek.
Balení je třeba uchovat, protože obsahuje důležité informace.

US
Záruka
Společnost HORI prvnímu kupujícímu zaručuje, že nový produkt zakoupený v originálním balení bez závad na materiálu 
a zpracování po dobu 1 roku od data prvního nákupu. Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního 
prodejce, kontaktujte přímo zákaznickou podporu společnosti HORI na adrese info@horiusa.com. Podrobné informace o 
záruce naleznete na adrese http://stores.horiusa.com/policies/.

EU
Záruka
Všechny záruční požadavky v prvních 30 dnech od nákupu vyřizujte i prodejce, u kterého byl proveden původní nákup. 
Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce nebo pokud máte jiné záležitosti týkající našich 
produktů, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti HORI přímo na adrese info@horiuk.com.

„PlayStation“, „PS5“, „PS4“, „PS one“, „DualSense“ a „DUALSHOCK“ jsou registrované ochranné 
známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. 
Všechna práva vyhrazena. 
Veškeré další ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. 
Vyrobeno a distribuováno podle licence společnosti Sony Interactive Entertainment.

Zjednodušené prohlášení o shodě
Společnost Hori tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá směrnici 2014/53/EU.
Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: 
https://hori.co.uk/consumer-information/
Pro Spojené království: Společnost HORI tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu s příslušnými zákonnými požadavky.
Plné znění prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: 
https://hori.co.uk/consumer-information/

Hlavní funkce

: Cca 410 × 300 × 120 mm

:  Approx. 2.7kg

: 3.0m

: HAYABUSA

: HAYABUSA

: HORI Button 

Vnější rozměry

Hmotnost

Délka kabelu

Joystick

Button(△ Button, ○ Button, × Button, □ Button,

              L1 Button, L2 Button, R1 Button, R2 Button)

Button(Option Button)


