
MANUAL DE OPERAÇÃO

HANDBRAKE SHIFTER



- 1x HSX;
- 1x Manopla pequena;
- 1x Manopla grande;
- 1x Bucha para manoplas;
- 1x Suporte U para fixação em mesas;
- 2x Parafusos cabeça chata M4;
- 4x Parafusos M6;
- 2x Parafusos M5 sem cabeça;
- 1x Chave Allen 2.5;
- 1x Chave Allen 4;
- 1x Chave Allen 5.

ITENS INCLUSOS
NO KIT HSX

- Sistema 2 em 1: alterna entre câmbio sequencial e freio de mão analógico;
- USB Plug and Play - Basta conectar no PC e configurar em qualquer jogo;
- Freio de mão com precisão de 10 bits;
- Sistema analógico por sensor (mesmo de controles de Xbox One);
- Sistema de vibração para maior realismo;
- Sistema de tensionamento por elastômero;
- Caixa metálica revestida em pintura antiestática de alta resistência;
- Peças revestidas de pintura automotiva E-Coat;
- Fixação de manopla em tamanho universal;
- 3 furações em baixo para fixação do suporte U ou qualquer outra superficie;
- 4 furações na lateral esquerda para fixação em qualquer superfície;
- Acompanha chaves e parafusos para total montagem e manuseio;
- 2 manoplas de tamanhos distintos;
- Cabo USB com ~2m de comprimento.

CARACTERÍSTICAS
E FUNCIONALIDADES

Conecte o cabo USB à qualquer porta USB do seu computador (Windows XP ou 
superior). Aguarde o sistema operacional instalar o driver automaticamente.
Pronto, seu HSX está preparado para funcionar em qualquer jogo. Para verificar se está 
funcionando corretamente, abra o Painel de Controle e busque a opção Configurar 
controladores de jogos USB. O dispositivo HSX deve ser mostrado no campo Controla-
dores de jogo instalados.

COMO USAR

5sSELEÇÃO DE MODOS
Por padrão, ao conectar seu HSX, inicia em modo Câmbio 
Sequencial. Para alternar entre os modos Câmbio 
Sequencial e Freio de Mão, mantenha a manopla segurada 
para cima durante 5 seguntos, até que haja uma vibração 
indicando a troca de modo.
VIBRAÇÃO LONGA: modo Freio de Mão selecionado.
DUAS VIBRAÇÕES CURTAS: modo Câmbio Sequencial 
selecionado. 

MODO CÂMBIO SEQUENCIAL
Quando modo Câmbio Sequencial selecionado, acione a 
manopla para baixo para ativar o botão 1* e acione a 
manopla para cima para ativar o botão 2*. 
* Nomenclatura identificada pelos jogos.
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MODO FREIO DE MÃO
Quando modo Freio de Mão selecionado, acione a 
manopla para baixo para ativar o Eixo X*. Quanto mais for 
puxada a manopla, mais será acionado. Acionamento de 
0% a 100% tem 10bits de precisão.
Praticamente todos os jogos de carro com suporte a 
volante suportam freio de mão analógicos. Caso o jogo 
que você queira jogar não suporte um eixo, selecione o 
modo Câmbio Sequencial e configure para utilizar o botão 
1.
Veja mais informações sobre jogos suportados em: 
https://www.hsx.com
* Nomenclatura identificada pelos jogos.



Conecte seu HSX à uma USB de seu PC e abra as configurações de comandos ou 
inputs do jogo;

CÂMBIO SEQUENCIAL
Com o modo Câmbio Sequencial selecionado no HSX, clique sobre a configuração de 
definir um novo comando para Subir Marcha (Gear Up ou equivalente). Com o jogo 
esperando o pressionamento de um novo comando, acione a manopla do HSX para 
baixo, selecionando o Botão 1.
Da mesma forma, clique para definir um novo comando para Descer Marcha (Gear 
Down ou equivalente) e quando o jogo estiver esperando o pressionamento, acione a 
manopla do HSX para cima, selecionando o Botão 2.
Você pode inverter a subida e descida de marchas simplesmente acionando a manopla 
de forma contrária ao definir os comandos.

FREIO DE MÃO
Com o modo Freio de Mão selecionado no HSX, clique sobre a configuração de definir 
um novo comando para o freio de mão. Observe que alguns jogos de corrida como 
Assetto Corsa e Live For Speed tem campos separados para freio de mão com eixo 
(analógicos) e freio de mão de botão. O modo Freio de Mão do HSX é um eixo, 
portanto, clique sobre a configuração de inserir novo comando correspondente.
Com o jogo esperando o pressionamento de um novo comando, acione a manopla do 
HSX para baixo até o final e retorne ao centro.

COMO CONFIGURAR NO JOGO

O HSX tem várias possibilidades de fixação e utilização de manoplas.
COMO MONTAR

MANOPLA
O acionador tem tamanho padrão para acoplar 
manoplas (mesmo tamanho dos volantes da 
Logitech) , podendo ser adquiridas manoplas no 
mercado sem necessidade de adaptações. O kit 
acompanha duas manoplas de tamanho 
diferentes para melhor se adequar ao seu setup 
de pilotagem. Com a manopla pequena, fica fácil 
de manusear com o HSX fixado próximo ao 
volante; e com a manopla grande, pode ser 
fixado a uma distância maior, tendo também um 
curso maior para o acionamento.
Coloque a Bucha para manoplas presente no kit 
dentro do cano da Manopla (1). Observe para os 
furos na manopla e na bucha ficarem alinhados. 
Coloque os dois parafusos sem cabeça com a 
chave Allen 2.5 e aperte somente o necessário 
para a bucha não sair do lugar (2). Depois insira 
a manopla com a bucha no HSX e aperte até 
fixar com firmeza (3).
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GARANTIA E SUPORTE

SUPORTE HSX
suportehsx@gmail.com

SUPORTE U PARA FIXAÇÃO EM MESAS
Para facilitar a fixação em mesas e suportes, o 
HSX acompanha um suporte específico com 
uma manopla de rosca para prender facilmente. 
Alinhe os furos do Suporte U aos dois furos mais 
centrais da parte inferior do HSX e prenda com a 
chave Allen 4 os parafusos M6 cabeça chata.

FIXAÇÕES EXTERNAS
As furações na parte inferior e lateral 
esquerda proporcionam uma versatilidade 
para você fixar o HSX em seu setup de 
pilotagem.
Os furos inferiores são equidistantes e 
estas distâncias são padronizadas para 
fixar com facilidade em suportes de 
volantes presentes no mercado brasileiro, 
como os da Cockpit Extreme Racing. Os 
furos laterais são de tamanho M6
O kit acompanha 4 parafusos M6 para 
você fixar com a chave Allen 5. 

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.
Para suporte de defeitos, uso, conserto ou reposição de peças, entre em contato pelo 
email abaixo:

ACESSE NOSSA FANPAGE NO FACEBOOK
fb.com/hsxhandbrakeshifter


