
iPega nabíjecí stanice pro Nintendo Switch 
PG-9187 

Uživatelský návod 
 

Hlavní přednosti 
1, nabíjecí stanice pro Joy-con a Pro ovladače 
2, 4x slot pro Joy-con  a 2x slot pro Pro ovladače 
3, 2x USB 2.0 výstup 
4, USB připojení k originálnímu Nintendo Switch 
dokovací stanici 
5, odkládací pozice pro pásky Joy-con ovladačů 
 
 
Parametry 
Vstupní napětí a proud 5V / 2A 
Doba nabíjení Joy-con ovladačů: okolo 3 hodin 
Doba nabíjení Pro ovladače: okolo 4,5 hodiny 
 
Použití 
Zapojte nabíjecí stanici do originalní dokovací stanice 
pomocí USB konektoru (samec) 
Logo iPega na nabíjecí stanici bude indikovat zapojení 
bílým podsvícením 
Zapojte Joy-con ovladače nebo Pro ovladače do 
příslušné pozice. LED indikace pro danou pozici bude 
signalizovat stav nabíjení. Červeně probíhající nabíjení 
a zeleně plné nabití 
Boční USB výstupy podporují jak nabíjení dalších 
zařízení, ale také případný přenos dat 
 
Upozornění 
Neskladujte výrobek ve vlhkém prostředí, nebo blízko 
zdrojů tepla. 
Nerozbíjejte ani jinak nepoškozujte kryt nabíjecí 
stanice, ani jej nerozebírejte. 
 
Obsah balení 
Nabíjecí stanice 
Návod k použití 
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