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Gebruiksaanwijzing
Bedankt voor het kiezen van dit product.

Lees de instructies aandachtig voordat u dit product gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik na het lezen.

NL



Voorzorgsmaatregelen

Voorzichtig Aan ouder/voogd, lees alstublieft aandachtig

- Dit product bevat kleine onderdelen. Houd het buiten bereik van kinderen onder de 3 jaar.
- Oefen geen sterke krachten uit op dit product.
- Plaats dit toestel niet in een vochtige of stoffige omgeving.
- Gebruik dit apparaat niet als het beschadigd of aangetast is.
- Spat geen water op dit apparaat en plaats het niet op een plek waar het wordt blootgesteld aan water.
- Laat het apparaat niet langdurig in een warme omgeving liggen.
- Stel het apparaat niet bloot aan harde schokken waardoor het zou kunnen vallen.
- Demonteer, repareer of modificeer het apparaat niet.
- Gebruik alleen een zachte, droge doek als het product moet worden gereinigd. Gebruik geen chemische 
  middelen zoals benzeen of thinner.
- Gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet is ontworpen. Wij zijn niet verantwoordelijk v
  oor ongevallen of schade veroorzaakt door gebruik van het apparaat voor onbedoelde doeleinden. 

Productoverzicht

Flex Controller is ontwikkeld voor gamers die geen gebruik kunnen maken van reguliere controllers. 
Het stelt gebruikers in staat om de ideale speelstijl te creëren met ondersteunende schakelaars en 
USB-joysticks. Met de Flex Controller Settings App kunnen gebruikers knoptoewijzingen en 
joystickinstellingen wijzigen.

Let op: schakelaars en joysticks zijn niet inbegrepen bij dit product.



Inclusief

Platform

Nintendo Switch

Hoe dit apparaat te gebruiken op Windows® 8.1
Voor gebruik op het Windows® 8.1-platform, is het stuurprogramma vereist.
Ga naar de volgende URL en volg de instructies om dit te installeren.

Sla de installatie over als u dit apparaat op het Windows® 10-platform gebruikt.

https://stores.horiusa.com/driver-install/

Windows® 10 / 8.1 
USB poort, Internetverbinding

Systeem 
Vereisten

Gebruiksaanwijzing x1Flex Controller x1

Windows PC(Xinput)

Gyroscoop / infrarood-bewegingscamera / Accelerometer / 
Spelerslampjes / HD-trilfunctie / HOME-knop LED / NFC

- Dit apparaat kan niet worden gebruikt met Nintendo Switch Lite.
- Dit apparaat kan niet met de Handheldstijl en Tafelstijl van Nintendo Switch, 
  maar kan alleen in de Tv-stij worden gebruikt. 
- Zorg dat uw Nintendo Switch is bijgewerkt naar de nieuwste systeemfirmware.
- De knoppen bovenop het apparaat zijn er om de gebruiker te helpen bij het 
   bedienen van het menu en de instellingen, niet voor het spelen van games.
- Dit apparaat ondersteunt de volgende functies van de Joy-Con (L)/(R) niet.

Let op
- Internetverbinding is vereist om het stuurprogramma van XInput op de PC te installeren. 
- Flex Controller is niet compatibel met DirectInput.
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1. Schakel de modusschakelaar naar het te gebruiken gamingplatform.

2. Sluit het apparaat aan op het Nintendo Switch-houder of uw game-pc via de 
    controllerkabel aan de achterkant van dit apparaat.

Achter

Rechts

Gebruik voor Nintendo Switch

Links

3.5ｍｍ jack voor linkerstick-knop

USB-poort voor linkerstick

3.5ｍｍ jack voor rechterstick-knop

USB-poort voor rechterstick

USB-poort voor pc-aansluiting (gebruikt voor oogbesturing)
*De kabel voor aansluiting is niet inbegrepen. Koop of maak uw eigen zelf klaar.

Hoe verbind ik het apparaat

Gebruik voor PC

to USB port of 
Nintendo Switch-houder or PC



Compatibele joystick

3. Sluit de joystick * aan op de USB-poort en de schakelaar op de 3,5 mm-aansluiting.

Let op
- Bezoek de productwebsite voor de lijst met compatibele joysticks.
- Alleen schakelaars met een 3,5 mm-stekker kunnen worden aangesloten.

Fabrikant: Technotools Corporation

Fabrikant: HORI

Analog Joystick

Analoge joysticks van de volgende controllers van HORI kunnen worden gebruikt.
- HORIPAD for Nintendo Switch
- Real Arcade Pro V Hayabusa for Nintendo Switch
- Hori Classic Controller
Bezoek de productwebsite voor de laatste informatie.

Verbind met de USB poort voor linkerstick.

Alleen de linker analoge
 joystick is beschikbaa.

Let op:
- Niet alle knoppen van de bovenstaande gamecontrollers kunnen worden gebruikt.
- Alleen de linkerstick is beschikbaar als de controller is aangesloten op de linkerstick USB-poort.
- Alleen de rechterstick is beschikbaar als de controller is aangesloten op de rechterstick USB-poort.

Alleen de rechter analoge 
joystick is beschikbaar.



Functies van de Flex Controller Settings App
Flex Controller Settings App (alleen Windows®) kan worden gebruikt om knoptoewijzingen
en joystickinstellingen te wijzigen voor de schakelaars die op dit apparaat zijn aangesloten.
Maximaal zes toewijzingsprofielen voor elk platform kunnen in het geheugen van het apparaat
worden opgeslagen en kunnen worden gewisseld door op de MODUS knop aan de bovenkant
van het apparaat te drukken.
De profielweergave-LED naast de MODUS knop geeft het profiel aan dat in gebruik is (het 
meest linkse profiel is Profiel nr. 1).

Hoe aan te sluiten

2. Sluit de USB-plug aan de achterkant van dit apparaat aan op de USB-poort van de 
    Windows®-pc waarop de Flex Controller Settings App is geïnstalleerd. 

naar PC

1. Zet de modusschakelaar aan de bovenkant van het apparaat op "Nintendo Switch".

Hoe krijg ik de Flex Controller Settings App

De Flex Controller Settings App is te downloaden op de website van Flex Controller.

https://flex-controller.com

Deze app heeft functies voor het wijzigen van knoptoewijzing en joystickinstellingen.
Let erop dat deze functies een invoervertraging kunnen veroorzaken.



2. Joystick Instellingen: Wijzig instellingen van de via USB aangesloten joystick.

Oog Controle

Flex Controller Expansion App biedt oogbesturing voor spelers met ernstig beperkte mobiliteit.

Om oogbesturing te gebruiken, zijn de volgende apparaten vereist;
Windows®-pc, Eye-tracking-sensor, HDMI-video opname-unit, opnamesoftware 
en USB-kabel.
*Bezoek “https://flex-controller.com” voor de details.

Instellingen

1. Knoptoewijzing: wijzig de functie van de schakelaar aangesloten op de 3,5 mm-aansluitingen.

Toewijzing Inhoud

Press

Hold

Ignore
repeated

inputs

Toggle

Elke knop of “None”

―

―

Elke keer dat u indrukt wordt invoer getoggled, 
daarna invoeren door ingedrukt te houden. 
[Hold time]: 0.5 - 2.0 sec.

Elke knop of “None”

Elke knop of “None”

Elke knop of “None”
*tot max. 5

[Hold time]: 0.5 - 2.0 sec.

[Double Press Interval]: 0.1 - 0.5 sec.

Schakel onbedoelde herhaalde invoer uit.
[Time to ignore repeated inputs]: 0.1 - 3.0 sec.

Double
Press

Stel de invoerrichting in wanneer u de 
joystick beweegt.

Wijzig de gevoeligheid van de joystick.

Stel de dode zone van de joystick in.None / 5% / 10% / 25% / 50%

Selecteer de joystick.

Instellingen

Direction

Sensitivity

Normal / Rotate 180° /
Rotate 90° to the left or right

25% / 50% / 75% / 100% /
125% / 150% / 175% / 200%

Left/Right

Deadzone

L stick / R Stick / None

Inhoud



Veelgestelde vragen en contact

Ga voor veelgestelde vragen en contactgegevens naar

https://flex-controller.com

Disclaimer

- Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige gegevensschade veroorzaakt door het falen of gebruik van dit apparaat.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige secundaire schade anders dan die het gevolg is van het gebruik van de 
   Flex Controller zelf.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de Flex Controller buiten Japan.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door externe factoren zoals brand, aardbeving of 
   blikseminslag.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren of modificeren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade aan het 
   apparaat als de consument het apparaat zelf heeft geprobeerd te repareren of modificeren. We geven ook geen 
   garantie met  betrekking tot reparatie van uw gekochte apparaat, zelfs als dit nog binnen de garantieperiode valt.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade aan de verbruiksartikelen die de consument koopt.
- Hetzelfde geldt voor enige schade van dergelijke aard waaraan het apparaat kan lijden. Ook voor zover het 
   dergelijke schade betreft, geven wij nogmaals geen garantie met betrekking tot reparatie van uw gekochte 
   apparaat, zelfs als dit nog binnen de garantieperiode valt.

Productgegevens

SKU
Grootte
Gewicht
Connector

: NSW-280
: W250mm × H65mm × D125mm
: 510g
: USB type-A

- Dit apparaat is geen draadloze controller.
- De productafbeelding kan enigszins afwijken van dit apparaat.
- De specificaties en het uiterlijk van dit apparaat kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en verbeterd.
- Nintendo Switch is het geregistreerde handelsmerk van Nintendo Co., Ltd.
- Windows is het geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation.
- HORI en het HORI-logo zijn het geregistreerde handelsmerk van HORI.
- © 2020 Technotools Corporation. 



Productinformatie

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 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.

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. 

De draden mogen niet in stopcontacten worden gestoken.
De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.

DE FCC WIL DAT U HET VOLGENDE WEET
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, 
conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen 
schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving.
Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet 
geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie 
veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie.
Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld 
door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te 
verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:
- Draai of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

Garantie
Onverminderd eventuele wettelijke garantie waarop u volgens de op u van toepassing zijnde lokale wetgeving 
recht kunt hebben, en tenzij een dergelijke wet een langere termijn voorschrijft, biedt de fabrikant deze garantie 
voor een termijn van 12 maanden.
De fabrikant garandeert de oorspronkelijke koper dat het nieuw gekochte product in de originele verpakking 
vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden vanaf de oorspronkelijke 
aankoopdatum. Bezoek https://flex-controller.com voor garantiedetails.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen.
De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het daadwerkelijke product.


