Handleiding
Bedankt voor de aankoop van dit product.
Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.
Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.

Let op
Let op

Ouders/verzorgers:
lees de volgende informatie aandachtig door.

● 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 warmtebronnen en laat het niet voor langere tijd in direct zonlicht liggen.
Oververhitting kan tot storingen leiden.
● 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.
● 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.

Inbegrepen

Controller ×1

Handleiding ×1

Platform

PlayStation®5-console, PlayStation®4-console, pc
* Pc-compatibiliteit niet ondersteund door Sony Interactive Entertainment.

Systeemvereisten

USB-aansluiting, internetverbinding

* Functioneert als pc-controller via XInput.
Dit product biedt geen ondersteuning voor DirectInput.

Belangrijk

Lees voordat u dit product met uw PlayStation®5-console of PlayStation®4-console gebruikt bijgevoegde
instructies zorgvuldig door.
Zorg ervoor dat uw PlayStation®5-console of PlayStation®4-console is bijgewerkt naar de
nieuwste systeemsoftware.

Aansluiten

① Zet de hardwareschakelaar op het gewenste platform.
PS5™

PS4™

PC™

PlayStation®5
-console

PS5

PS4

PS5™

PS4™

PC™

PS5™

PS4™

PC™

PlayStation®4
-console

PC

PC

② Sluit de USB-kabel aan op de USB-aansluiting van de
PlayStation®5-console / PlayStation®4-console / pc.

③ Druk op de PS-toets om de verbinding te voltooien.

Indeling
Let op
• De PS5™ en PS4™ kunnen niet worden ingeschakeld met de PS-toets.
• De PS-toets kan niet worden gebruikt om terug te keren uit de PlayStation®5-rustmodus of de
PlayStation®4-stand-bymodus.
• Druk niet op toetsen, schakelaars of de joystick wanneer u terugkeert uit de PlayStation®5-rustmodus of de
PlayStation®4-stand-bymodus.
• De headset-aansluiting is niet compatibel met pc's.
• Het touchpad en de touchpad-toets zijn niet compatibel met pc's.

Controllerkabel
Touchpad-toets

USB-connector

(Niet compatibel met pc's)

Optie-toets

Maak-toets
PS-toets

R1-toets
h-toets
R2-toets
j-toets

Richtingstoets
Linker analoge
joystick

k-toets
l-toets

Mic mute-lampje
Mic mute-toets
LED-indicator
voor LOCK

FUNCTIE-LED
Functietoets

LOCK-schakelaar
Hardware
schakelaar

R3-toets

L2-toets

L3-toets

L1-toets

Hoofdtelefoon /
microfoonaansluiting
(Niet compatibel met pc's)

Modus Toewijzen
Toewijsbare functies kunnen worden toegewezen aan elk van de hieronder vermelde toewijzingstoetsen.

Toewijzingsknoppen
j-toets / k-toets / l-toets / h-toets / Richtingstoets / L1-toets / R1-toets / L2-toets / R2-toets
/ L3-toets / R3-toets

Toewijsbare functies
j-toets / k-toets / l-toets / h-toets / Richtingstoets / L1-toets / R1-toets / L2-toets / R2-toets
/ L3-toets / R3-toets / NC (knop reageert niet meer)

Bediening

Status van lampje
Functielampje (rood)

①

Houd 3 seconden
ingedrukt

Instellingen
Modus Toewijzen
geactiveerd
- Tijdens het toewijzen is er

Langzaam knipperen

geen reactie bij toetsinvoeren.

Functielampje (rood)

②

③

De toets die u wilt toewijzen,
wordt geselecteerd.

Druk op de toets waaraan u
de functie wilt toewijzen.

Knippert snel

Na de toets die in ② is geselecteerd,
drukt u op de toets met de
functie die u wilt toewijzen.

Functielampje (rood)

of

Lampje aan

Instellen is voltooid wanneer
de functie is toegewezen aan
de in ② ingedrukte toets of
indien ingesteld op
NC (toets reageert niet meer).

Houd de Maak-toets
3 seconden ingedrukt.
(Bij het uitschakelen van een toets)
● Het functielampje (rood) blijft branden terwijl de functies van de toetsen worden gewijzigd ten opzichte
van de standaardinstellingen.
● Als er langer dan 4 seconden geen toetsen worden ingedrukt bij ① of ②,
gaat het functielampje (rood) automatisch uit en wordt de modus Toewijzen uitgeschakeld.
● Als er meerdere toetsen zijn ingedrukt in ③, wordt de functie van de laatst ingedrukte toets toegewezen.
Instellingen worden opgeslagen, zelfs als de controller is losgekoppeld.

[Zet één knop terug op de standaardfunctie]
Bediening

Instellingen

Status van lampje
Functielampje (rood)

①

②

Houd 3 seconden
ingedrukt

Druk tweemaal op de knop
die u wilt terugzetten op de
standaardinstelling

Langzaam knipperen

UIT

In de instelmodus reageert
geen enkele toets op de
controller.

De toetsfunctie wordt
ingesteld op standaard en
de modus Toewijzen wordt
uitgeschakeld.

● Het functielampje (rood) blijft branden als er toetsen zijn waaraan functies zijn toegewezen die afwijken van
de standaardinstellingen.

[Alle toetsen terug naar de standaardinstellingen]
Bediening

Status van lampje

Instellingen

Functielampje (rood)

①

Houd 3 seconden
ingedrukt

②

Langzaam knipperen

UIT

Druk op

In de instelmodus reageert
geen enkele toets op de
controller.

Alle toetsfuncties worden
ingesteld op de
standaardinstellingen en de
modus Toewijzen wordt
uitgeschakeld.

● Als er langer dan 4 seconden geen toetsen worden ingedrukt bij ①,
gaat het functielampje (rood) automatisch uit en wordt de modus Toewijzen uitgeschakeld.
● De instellingen blijven bewaard, zelfs als de controller niet is aangesloten.

Gevoeligheid van de richtingstoetsen instellen
Bediening

Status van lampje

Instellingen

Functielampje (rood)

①

Houd 3 seconden
ingedrukt

Langzaam knipperen

In de instelmodus reageert
geen enkele toets op de
controller.

Het gevoeligheidsniveau wordt met
één niveau verhoogd of verlaagd telkens wanneer
de linker analoge joystick omhoog of omlaag wordt gekanteld.

Hoge
gevoeligheid
1x
Langzaam
knipperen knipperen

2x
Langzaam
knipperen knipperen

②

of
Kantel de linker analoge joystick
omhoog of omlaag.

3x
Langzaam
knipperen knipperen

4x
Langzaam
knipperen knipperen

5x
Langzaam
knipperen knipperen

Lage
gevoeligheid

③

Langzaam
6x
knipperen knipperen

Gevoeligheidsniveau 1
voor invoer

Gevoeligheidsniveau 2
voor invoer

Gevoeligheidsniveau 3
voor invoer

Gevoeligheidsniveau 4
voor invoer

Gevoeligheidsniveau 5
voor invoer

Gevoeligheidsniveau 6
voor invoer

Instellen voltooid
Druk op

UIT

● Als er tijdens ① langer dan 4 seconden geen toetsen worden ingedrukt of als de linker analoge joystick
tijdens ② niet omhoog/omlaag wordt gekanteld, gaat het functielampje (rood) automatisch uit en wordt
de functie voor de gevoeligheid van de richtingstoetsen uitgeschakeld.

Vergrendelingsfunctie
U kunt sommige invoer uitschakelen met behulp van de vergrendelingsschakelaar.
In de vergrendelingsmodus zijn de in de onderstaande tabel vermelde functies uitgeschakeld.

Vergrendelingslampje

UIT

Vergrendelingslampje

Aan

Vergrendelingslampje

Aan

Vergrendelingsfunctie

UIT
PS-toets /
Touchpad-toets

UIT
PS-toets /
Touchpad-toets /
Maak-toets /
Optie-toets

UIT

App downloaden

『HORI Device Manager』

Download en installeer 'HORI Device Manager' met uw pc op de website
van dit product.
URL：https://hori.jp/manual/p5/spf-023/
U kunt de volgende functies aanpassen in de app:
■ Invoerinstellingen voor richtingsgevoelige pad
■ Profiel
■ Modus Toewijzen

Hoofdkenmerken
Uitwendige afmetingen： 170mm × 90mm × 48mm
Gewicht
Kabellengte

：250ｇ
：3.0ｍ

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/
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.
De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie.
Als dit het geval is, kunt u het product resetten en de normale werking hervatten door de gebruiksaanwijzing
te volgen ('Aansluiten'). Als de werking niet wordt hervat, ga dan naar een gebied zonder elektromagnetische
interferentie om het product te gebruiken.
De draden mogen niet in contactdozen worden gestoken.
Bewaar de verpakking, er staat belangrijke informatie in.
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.

Alleen EU en Turkije

US
Garantie
HORI garandeert de oorspronkelijke koper dat het nieuw gekochte product in de oorspronkelijke 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.

'1', 'PlayStation', 'PS5', en 'PS4' zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.
Alle overige merken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
Vervaardigd en gedistribueerd onder licentie van Sony Interactive Entertainment.

