
● Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia. 
● Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
● Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
● Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem 
    prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
● Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas
   w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.  
● Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
● Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
● Nie ciągnąć gwałtownie za przewód produktu ani nie zginać go.
● Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereczki.
   Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
● Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony.
   W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.

Przestroga Rodzice/opiekunowie:
należy uważnie przeczytać poniższe informacje.

Zawartość zestawu

Przestroga

Kontroler x1

Platforma

Konsola PlayStation®5, konsola PlayStation®4, PC

Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem tego

produktu należy uważnie przeczytać instrukcję. 
Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.

Ważne

Przed użyciem tego produktu z konsolą PlayStation®5 lub PlayStation®4 
należy uważnie przeczytać instrukcję.
Należy sprawdzić, czy oprogramowanie systemu konsoli PlayStation®5 lub PlayStation®4
jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

* Działa jako kontroler komputera PC przy użyciu biblioteki XInput. 
  Produkt nie obsługuje biblioteki DirectInput. 

Port USB, połączenie internetoweWymagania systemowe



Podłączanie

PS4PS5 PC

Konsola
PlayStation®5

PS4™PS5™ PC™

konsola
PlayStation®4

PS4™PS5™ PC™

PC
PS4™PS5™ PC™

① Ustawić przełącznik sprzętowy na wybraną platformę.

② Podłączyć przewód USB do portu USB konsoli PlayStation®5 /
konsoli PlayStation®4 / komputera.

③ Nacisnąć przycisk PS, aby zakończyć podłączanie.



Układ

Przycisk R3

Przycisk L3

Przycisk L2

Przycisk L1

Przełącznik blokady
Przełącznik

sprzętowy

Gniazdo słuchawek /
mikrofonu
 (niekompatybilny z
  komputerem)

Lewy drążek

Przycisk Option

Przycisk touchpada
 (niekompatybilny z 
  komputerem)

Przycisk □
Przycisk ×
Przycisk ○

Przycisk △
Przycisk R2

Przycisk R1

Przycisk tworzenia

Przycisk PS

Złącze USB
Kabel kontrolera

Przycisk funkcjiWskaźnik LED
trybu blokady

Przyciski sterujące 

Dioda LED mikrofonu

Przycisk wł.
/wył. mikrofonu DIODA LED

FUNKCJI

• Konsoli PlayStation®4 ani PlayStation®5 nie można włączyć przyciskiem PS.
• Przycisku PS nie można użyć do powrotu z trybu spoczynku konsoli PlayStation®5 
  ani z trybu czuwania konsoli PlayStation®4.
• Nie naciskać żadnych przycisków, przełączników ani joysticka po powrocie z trybu spoczynku
  konsoli PlayStation®5 lub trybu czuwania konsoli PlayStation®4.
• Gniazdo słuchawkowe jest niekompatybilne z komputerem.
• Touchpad i przycisk touchpada są niekompatybilne z komputerem. 

Przestroga



Tryb przypisania
Funkcje definiowane można przypisać do dowolnego z przycisków definiowanych wymienionych poniżej.

①
Aktywowano tryb 
przypisania  
- W trybie przypisania
  wejścia przycisku 
  nie będą reagować.

Nacisnąć przycisk, do którego 
ma zostać przypisana funkcja.

② Przycisk, który ma zostać
przypisany, został wybrany.

Ustawianie jest zakończone,
gdy funkcja zostanie 
przypisanado przycisku 
naciśniętego w kroku ② lub
zostanie ustawiona jako 
NC 
(przycisk przestanie reagować).

③
Po wybraniu przycisku w kroku ②

nacisnąć przycisk, który ma
przypisywaną funkcję.

lub

Przytrzymać przycisk tworzenia
przez 3 sekundy 

(podczas wyłączania przycisku).

Miga powoli

Dioda LED funkcji (czerwona)

Miga szybko

Dioda LED funkcji (czerwona)

Dioda LED włączona

Dioda LED funkcji (czerwona)

* Gdy zmieniane są domyślne funkcje przycisków, dioda LED funkcji (czerwona) świeci światłem ciągłym.
* Jeśli w kroku ① lub ② przez ponad 4 sekundy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk,
  dioda funkcji (czerwona) automatycznie zgaśnie, a tryb przypisania zostanie wyłączony.
* Jeżeli w kroku ③ naciśnięto wiele przycisków, zostanie przypisana funkcja przycisku naciśniętego jako ostatni.
* Ustawienia zostaną zachowane nawet po odłączeniu kontrolera od zasilania.

Przyciski definiowane
Przycisk ○ / Przycisk × / Przycisk □ / Przycisk △ / Przyciski sterujące /Przycisk L1 / Przycisk R1 / 
Przycisk L2 / Przycisk R2

Funkcje definiowane
Przycisk ○ / Przycisk × / Przycisk □ / Przycisk △ / Przyciski sterujące / Przycisk L1 / Przycisk R1 /
Przycisk L2 / Przycisk R2 / Przycisk L3 / Przycisk R3 / NC (przycisk przestaje reagować)

Obsługa UstawieniaStatus diody LED

Naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy.



Miga powoli

Dioda LED funkcji (czerwona)

Miga powoli

Dioda LED funkcji (czerwona)

W trybie ustawiania nie 
będzie reagować żaden 
z przycisków na kontrolerze.

* Dioda LED funkcji (czerwona) będzie się świecić,
  jeśli innym przyciskom nadal przypisane są funkcje inne niż domyślne.

①

Naciśnij dwukrotnie przycisk,
który ma zostać przywrócony do

ustawień domyślnych

②
Funkcja przycisku jest
ustawiana na wartość 
domyślną i tryb przypisania
zostaje wyłączony.

[Przywracanie domyślnego ustawienia funkcji jednego przycisku]

* Jeśli w kroku ① przez ponad 4 sekundy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk,
  dioda LED funkcji (czerwona) automatycznie zgaśnie, a tryb przypisania zostanie wyłączony.
* Ustawienia zostaną zachowane nawet po odłączeniu kontrolera od zasilania.

①

Nacisnąć

②
Ustawione zostaną 
funkcje domyślne 
wszystkich przycisków 
i tryb przypisania 
zostanie wyłączony.

[Przywracanie ustawień domyślnych wszystkich przycisków]

WYŁ.

WYŁ.

W trybie ustawiania 
nie będzie reagować żaden 
z przycisków na kontrolerze.

Naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy.

Naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy.

Obsługa UstawieniaStatus diody LED

Operation SettingsLED Status



Regulacja czułości pada kierunkowego

* Jeśli podczas kroku ① przez ponad 4 sekundy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk lub lewy drążek analogowy
  nie zostanie odchylony w górę/dół podczas kroku ②, dioda funkcji (czerwona) automatycznie zgaśnie,
  a funkcja czułości padu kierunkowego zostanie wyłączona.

W trybie ustawiania nie 
będzie reagować żaden 
z przycisków na kontrolerze.

①
Miga powoli

Dioda LED funkcji (czerwona)

Poziom czułości
wejściowej 2

Poziom czułości
wejściowej 3②

Przechylić lewy drążek
analogowy w górę lub w dół.

lub

Poziom czułości
wejściowej 1

Miga powoli1 mignięcie

Miga powoli2 mignięcie

Miga powoli3 mignięcie

Poziom czułości
wejściowej 4

Miga powoli4 mignięcie

Poziom czułości
wejściowej 5

Miga powoli5 mignięcie

Poziom czułości
wejściowej 6

Miga powoli6 mignięcie

Nacisnąć

Konfiguracja
zakończona③

WYŁ.

Naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy.

Obsługa Status diody LED Ustawienia

Niska
czułość

Wysoka
czułość



Niektóre wejścia można wyłączyć za pomocą przełącznika blokady. W trybie blokady funkcje
wymienione w poniższej tabeli są wyłączone.

Funkcja blokady

Funkcja blokady
wyłączona

Przycisk PS /
Przycisk touchpada

WYŁ.

Przycisk PS /
Przycisk touchpada /
Przycisk tworzenia /

Przycisk Option

WYŁ.

WYŁ.

Wskaźnik LED trybu blokady

Wł.

Wskaźnik LED trybu blokady

Wł.

Wskaźnik LED trybu blokady

Pobierz aplikację

Główne funkcje
Wymiary zewnętrzne  ： （W）170mm×（D）90mm×（H）48mm
Masa                        ：250ｇ
Długość przewodu      ：3.0ｍ

『HORI Device Manager』
Aplikację „HORI Device Manager” należy pobrać ze strony internetowej 
produktu i zainstalować na komputerze.
Adres URL: https://hori.jp/manual/p5/spf-023/

W aplikacji można dostosować następujące funkcje:

■ D-Pad Input Settings
■ Profil

■ Tryb przypisania



INFORMACJA OD FCC
Urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Działanie urządzenia musi spełniać dwa warunki: (1) urządzenie nie 
może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia 
mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z 
częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o 
częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane ani używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe 
zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeżeli 
urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić poprzez wyłączenie i 
włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z 
poniższych środków:
- zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej;
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

EU and Turkey only

INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU
Ten symbol na którymkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu oznacza, że 
dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe 
w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie 
z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu 
elektrycznego lub baterii. W ten sposób przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i 
poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów 
elektrycznych. Dotyczy tylko krajów UE i Turcji.

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. W takim wypadku 
wystarczy zresetować produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi (Podłączanie). 
Jeśli funkcja nie zostanie wznowiona, należy przenieść urządzenie do miejsca, w którym nie występują zakłócenia 
elektromagnetyczne, aby móc korzystać z produktu.

US
Gwarancja
Firma HORI gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony nowy produkt w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od 
wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 1 roku od pierwotnej daty zakupu. Jeśli reklamacja gwarancyjna 
nie może być rozpatrzona przez pierwotnego sprzedawcę, prosimy o kontakt z obsługą klienta HORI bezpośrednio pod 
adresem info@horiusa.com. Szczegóły gwarancji można znaleźć na stronie http://stores.horiusa.com/policies/.

EU
Gwarancja
W przypadku wszystkich roszczeń gwarancyjnych zgłoszonych w ciągu pierwszych 30 dni od daty zakupu należy 
skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano pierwotnego zakupu. Jeśli roszczenie gwarancyjne nie może być 
rozpatrzone przez pierwotnego sprzedawcę lub w przypadku innych pytań dotyczących naszych produktów, skontaktuj się 
bezpośrednio z działem obsługi klienta HORI pod adresem info@horiuk.com.

Przewodów nie należy wkładać do gniazd.
Należy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje.

Nazwy „PlayStation”, „PS5”, „PS4”, „PS one”, „DualSense” i „DUALSHOCK” 
są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 
Sony Interactive Entertainment Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich właścicieli. 
Produkt został wyprodukowany i jest dystrybuowany na licencji firmy Sony Interactive Entertainment.

Uproszczona deklaracja zgodności
Niniejszym firma HORI oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 
https://hori.co.uk/consumer-information/
W przypadku Wielkiej Brytanii: niniejszym firma HORI oświadcza, że produkt jest zgodny 
z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi.
Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 
https://hori.co.uk/consumer-information/


