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Dit product werkt mogelijk niet goed als het via 
een USB-hub is aangesloten.

Let op！
Raak de linker analoge stick / rechter analoge stick of 
een andere knop niet aan als u de USB-stekker aansluit 
of de Split Pad Pro bevestigt.
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Problemen oplossen

Koppel de controller los van de Nintendo Switch of 
Nintendo Switch-houder en zet de Nintendo Switch AAN. 
Zodra de Nintendo Switch AAN is, draait u de analoge stick 
2 of 3 keer.
Het bovenstaande proces werkt alleen wanneer dit product 
op het Nintendo Switch™-systeem is aangesloten en de 
voeding is ingeschakeld.

De analoge sticks reageren niet correct

* Dit product is niet compatibel met de optie 'Control Sticks 
   kalibreren' in het HOME-menu van de Nintendo Switch™.

AAN2～32 - 3

AAN
AAN

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

Selecteer 
'Systeeminstellingen' 
in het beginscherm.

Zorg ervoor dat uw Nintendo Switch™ is bijgewerkt 
vmet de nieuwste systeemfirmware.

De controller functioneert niet goed

Verwijder de controller van het
Nintendo Switch™-systeem en bevestig deze opnieuw.
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Verwijderen

https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-
attachment-set-for-nintendo-switch/

  

Ga naar deze website voor meer 
informatie:

Alvorens dit product te gebruiken
・Dit product kan niet worden gebruikt in de tafelstijl of als 
   draadloze controller.
・Dit product ondersteunt de volgende functies niet.
  Gyroscoop, infrarood-bewegingscamera, versnellingsmeter,
  spelerslampjes, HD-trilfunctie, 
  berichtlampje van de HOME-knop, NFC
・Dit product kan niet worden gebruikt met bepaalde 
  accessoires die speciaal zijn gemaakt voor 
  Joy-Con™-controllers (zoals de Joy-Con-houder en de 
  oplaadbare Joy-Con-houder) vanwege de vorm en 
  afmetingen van dit product. Installeer dit product niet 
  met bovenmatige kracht in accessoires, aangezien er dan 
  storingen of   beschadigingen kunnen optreden.

Compatibele HORI-producten

USB Multiport Playstand for Nintendo Switch 

Als u in tafelstijl wilt spelen, 
moet u een van onze volgende 
producten gebruiken.

 

https://stores.horiusa.com/multiport-usb-playstand-
for-nintendo-switch/

https://stores.horiusa.com/dual-usb-playstand-
for-nintendo-switch-lite/

Dual USB Playstand for Nintendo Switch
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Nintendo Switch™ / PC (XInput)

Platform

Uitvoerige informatie Inbegrepen

Bij gebruik van dit product op een PC 
 kan de hoofdtelefoonaansluiting niet worden 

gebruikt.

Controller (L/R)
×1

Split Pad Pro-
accessoire
×1

Handleiding
×1
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Volume omlaag

Aan/uit-knop van 
microfoon

Volume omhoog

Microfoonlampje

Hoofdtelefoon 
/ microfoonaansluiting

Indeling

Linkerstick
/ Linker stick-knop

Opneem-knop

TURBO-knop (L)
ASSIGN-knop (L)

TURBO LED (L)
ASSIGN LED (L)

TURBO-knop (R)
ASSIGN-knop (R)

TURBO LED (R)
ASSIGN LED (R)
HOME-knop

Rechterstick
/ Rechter stick-knop

B-knop
A-knop

X-knop
Y-knop- -knop

+ -knopL -knop
R-knop

Richtingsknop

ZR -knop

FR -knop

ZL -knop

FL -knop

OntgrendelknopOntgrendelknop
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Modus toewijzen

R-knop
ZR -knop
Rechter stick-knop
A-knop
B-knop
X-knop
Y-knop

L -knop
ZL -knop
Linker stick-knop
Richtingsknop 
(omhoog, omlaag, 
links of rechts)

Met de modus Toewijzen kunt u knopfuncties toewijzen 
aan de FL- en FR-knoppen.

Toewijzingsknoppen

FL -knop

FR -knop

Toewijzen UIT

ASSIGN LED 
gaat uit

Druk op de 
 FL/FR-knop

Terwijl u op de
 ASSIGN-knop (L/R) 

drukt

＋ FR

FR UIT

ASSIGN LED
wordt rood

Toewijzen

Druk op de knop 
waaraan u een 

functie wilt toewijzen 
(FL/FR)

Terwijl u op de
 ASSIGN-knop (L/R) 

drukt

＋ A

FR A

ASSIGN LED (L/R)

ASSIGN-knop (L/R)

* Gebruik de ASSIGN-knop (L) wanneer u een knopfunctie instelt op de FL-knop.
   Gebruik de ASSIGN-knop (R) wanneer u een knopfunctie instelt op de FR-knop.
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Turbomodus : 
Knop is ingesteld om de 
knopfunctie continu te 
activeren zolang u de knop 
indrukt.

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

TURBO LED
wordt groen

Turbofunctie 
instellen

TURBO LED
knippert (groen)*

Turbofunctie 
geactiveerd

Turbo Hold : 
Activeert doorlopend de 
knopfunctie zonder de knop 
in te drukken.

A TURBO

TURBO LED

Turbofuncties

TURBOA

*1 Richtingsknop (omhoog, omlaag, links of rechts) is niet 
     compatibel met de Turbo Hold-modus en kan 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.

Vooraanzicht Achteraanzicht

Vooraanzicht Achteraanzicht

L -knop / ZL -knop / Linker stick-knop
Richtingsknop (omhoog, omlaag, 
links of rechts)*2

R-knop / ZR -knop / Rechter stick-knop
A-knop / B-knop / X-knop / Y-knop
FR-knop*3

De volgende knoppen kunnen in de modus 
Turbo of Turbo Hold worden gezet:
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TURBO LED (L/R)

TURBO-knop (L/R)

* Gebruik de TURBO-knop (L) wanneer u de knopfuncties instelt op (L).
   Gebruik de TURBO-knop (R) wanneer u de knopfunctie instelt op (R).

Turbofunctie instellen

Turbo UIT 
(alle knoppen) ＋

Tijdens drukken op
 TURBO-knop(L/R)

Plus- of minknop

of

Turbomodus
AAN

① ＋
Tijdens drukken op
 TURBO-knop(L/R)

de knop die 
u in de Turbomodus 

wilt zetten

A

Turbo Hold
AAN

②
Knop ingedrukt ①

＋
Tijdens drukken op
 TURBO-knop(L/R)

A

Turbo 
UIT

③ ＋
Tijdens drukken op
 TURBO-knop(L/R)

Knop ingedrukt ②

A

* Gebruik de TURBO-knop (L) en de minknop om de turbosnelheid aan 
   te passen (L).
   Gebruik de TURBO-knop (R) en de plusknop om de turbosnelheid aan 
   te passen (R).
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De turbosnelheid wijzigen
U kunt de Turbomodus instellen 

op 3 verschillende snelheden.

* Bij het instellen van de turbosnelheid, zal het TURBO LED (groen) 
   knipperen met een snelheid die overeenkomt met de ingestelde 
   turbosnelheid.
* De 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.

Verhoog de snelheid 
met één niveau

Verlaag de snelheid 
met één niveau

＋
Tijdens drukken op
 TURBO-knop(L/R) Stick

＋
Tijdens drukken op
 TURBO-knop(L/R) Stick

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

Gebruik om gehoorverlies te voorkomen geen hoge 
volume-instellingen gedurende een langere periode.

Zet het volume van de Nintendo Switch zachter 
voordat u een headset aansluit, aangezien het 
plotselinge hoge volume pijn kan doen aan uw oren.

* Wanneer een headset rechtstreeks op dit product wordt aangesloten, 
   kan spraakchat worden gebruikt als de software de spraakchatfunctie 
    in de game ondersteunt.
* Als de software de spraakchatfunctie niet ondersteunt, kan onze 'Hori 
   Gaming Headset voor Nintendo Switch'-serie worden gebruikt in 
   combinatie met de Nintendo Switch-smartphone-app 'Nintendo Switch 
   Online' om spraakchat te gebruiken.
* Raadpleeg de handleiding of neem contact op met de uitgever van de 
   software om te zien of spraakchat in de game wordt ondersteund.

20
keer/seconde

10
keer/seconde

5
keer/seconde

Hoofdtelefoon/
microfoonaansluiting
(Kan niet op de pc worden gebruikt.)

Geen lampje: microfoon AAN
Rood: microfoon UIT

Volume +Volume -
Microfoon 

aan/uit
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Hoofdkenmerken

：(W)42mm × (H)97mm × (D)29mm

：150g 

：3.0m

：USB (Type A)

：(W)65mm × (H)110mm × (D)28mm

：80g 

：Railaansluiting 
   (* Dit product is niet draadloos)　

Externe afmetingen

Gewicht

Verbindingsmethode

Externe afmetingen

Gewicht

Kabellengte

Verbindingsmethode

Controller (L/R)

Split Pad Pro-accessoire

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 kleine kinderen of peuters. Zoek 
     onmiddellijk medische hulp als er kleine onderdelen worden ingeslikt.
● Lang snoer. Wurgingsgevaar.
● 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 geluidsbronnen en laat het 
     niet voor langere tijd in direct zonlicht staan. Oververhitting kan 
     leiden tot storingen.
● 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.
● 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.

Let op！
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https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-attachment-set-
for-nintendo-switch/

  

Ga naar deze website voor meer informatie:

Leeftijd 6+

● Bewaar contactgegevens voor toekomstig gebruik.
● 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.
● Nintendo Switch is een handelsmerk van Nintendo. © 2021 Nintendo. 
    Gelicenseerd door Nintendo.
●  HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.

PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING
Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of 
verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of 
de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden 
weggegooid binnen Europa.
Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet 
u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale 
wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur 
of batterijen weggooien.
Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke 
hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van 
milieubescherming in de zin van de behandeling en 
verwijdering van elektrisch afval.
Alleen van toepassing op Europese landen.
De verpakking moet worden bewaard aangezien deze 
belangrijke informatie bevat.

EU

Garantie
Voor alle aanspraken op garantie binnen de eerste 30 dagen na aankoop, kunt 
u voor meer informatie contact opnemen met de winkel waar u het product 
hebt gekocht.
Als de garantieclaim niet kan worden verwerkt via de oorspronkelijke winkel of 
voor andere vragen met betrekking tot onze producten, kunt u rechtstreeks 
contact opnemen met HORI via info@horiuk.com.

De normale functionaliteit van het product kan worden gestoord door 
sterke elektromagnetische interferentie.
Als dit het geval is, moet u het product simpelweg opnieuw instellen via 
de stappen in de handleiding (Hoe te verbinden) om normale werking 
te hervatten.
In het geval dat de functie nog steeds niet werkt, verplaatst u het 
product naar een gebied waar er geen sprake is van elektromagnetische 
interferentie en probeert u het opnieuw.
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De draden mogen niet in de wandcontactdozen worden gestoken.
De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke 
informatie bevat.

Vereenvoudigde verklaring van overeenstemming
Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 
2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is 
beschikbaar op het volgende internetadres: 
https://hori.co.uk/consumer-information/
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